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GF Machining Solutions

Nasza najnowsza generacja precyzyjnych i wydajnych  

elektroerozyjnych drążarek wgłębnych charakteryzuje się 

doskonałym współczynnikiem ceny do możliwości.

+ Cyfrowy generator IPG o wysokim prądzie roboczym nawet  

do 140A zapewniającym imponującą wydajność procesu

+ Nowe sterowanie AC FORM HMI to łatwość obsługi i 

programowania 

+ Moduł iQ eliminujący praktycznie do zera zużycie elektrod

+ Moduł SPAC odpowiedzialny za eliminowanie zwarć

+Moduł Super Finish do polerowania powierzchni

+ Moduł TECFORM gwarantuje najkrótszy możliwy czas drążenia 

dla każdego gniazda

+ Szybka oś C do 100 obr./min

+ Uchwyt elektrod System 3R lub Erowa

+ Magazyn elektrod

+ Liniały optyczne

ad_FORM_X0_GFMS_PL_2016.indd   1 2016-06-24   09:56:16

Duży skład atestowanych materiałów
• stal • miedź • brąz • grafit • aluminium

Cięcie, obróbka na życzenie Klienta

OBERON® Robert Dyrda
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław

tel. 52 354 24 00, fax 52 354 24 01
www.oberon.pl, www.oberonrd.pl, oberon@oberon.pl



Duży skład atestowanych stali - reklama 
OBERON

Duży skład atestowanych materiałów
• stal • miedź • brąz • grafit • aluminium

Cięcie, obróbka na życzenie Klienta

OBERON® Robert Dyrda
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław

tel. 52 354 24 00, fax 52 354 24 01
www.oberon.pl, www.oberonrd.pl, oberon@oberon.pl

Zapraszamy na targi METAL - hala F 26 
oraz na targi TOOLEX - hala A 431



REDAKCJA DWUMIESIĘCZNIKA Forum Narzędziowe OBERON 
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. 52 35 424 00, fax. 52 35 424 01
e-mail: redakcja@oberon.pl; www.forumnarzedziowe.pl
Wydawca
OBERON Robert Dyrda
Skład redakcji
Redaktor naczelny 
mgr inż. Robert Dyrda - kom. 601 895 484
Redaktor 
Edyta Lewicka - tel. 52 35 424 25, kom. 693 703 030
Redaktorzy działowi
Marek Adelski - kom. 693 371 202
Dawid Hulisz - kom. 693 371 241
Jan Dyrda - kom. 691 397 737
Katarzyna Dyrda - kom. 601 733 663

Skład i opracowanie graficzne
Edyta Lewicka
Nakład czasopisma: 2000 egzemplarzy

Zapraszamy na stronę Forum Narzędziowego OBERON do zakładki 
„Archiwum”, w której udostępniamy archiwalne numery.

W celu zamówienia prenumeraty dwumiesięcznika 
Forum Narzędziowe OBERON prosimy o kontakt z redakcją.

Koszt rocznej prenumeraty (6 numerów) 90 zł netto.
Zniżka na prenumeratę dla szkół - 60 zł netto!

www.forumnarzedziowe.pl
Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam oraz ogłoszeń.

4

N
F NUMER 04 (79) 2016FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

Drodzy Państwo!
Minęły niestety wakacje, praca nabiera tempa, kolejne numery Forum 

i kolejne spotkania targowe przed nami. Ten numer Forum drukujemy na 
kieleckie targi Metal, na których być może się spotkamy. Dwa tygodnie po 
nich odbędą się targi Toolex w Sosnowcu.

Zdjęcie nagłówkowe, zamieszczone powyżej zrobiła mi moja żona w ru-
inach huty „Józef” w Samsonowie koło Kielc w maju tego roku. Zapraszam 
nim do lektury artykułu o zabytkach dawnej techniki i starożytnym hutnic-
twie na terenie Gór Świętokrzyskich. Po wizycie w muzeum w Nowej Słupi 
szperałem trochę w Internecie i moja wiedza na temat pradziejów obróbki 
metalu na terenie Polski mocno się powiększyła. Jakoś w swojej nieświa-

domości widziałem huty tylko XX-wieczne, ale co przed nimi, nie miałem 
za wielkiego pojęcia. Tymczasem, mimo że historia to wiedza odnosząca się 
do spraw byłych, ciągle można poszukiwać i odkrywać sposoby wykonania 
przedmiotów sprzed wieków, jak choćby konstrukcję dymarki. 

Może jeszcze dodam słowo o letnich wakacjach, bo po wielu latach od-
wiedziłem Beskid Niski i Bieszczady. Ku swojemu miłemu zaskoczeniu nawet 
w Ustrzykach Górnych spotkałem naszego klienta! Jeżeli szukacie Państwo 
wakacyjnej przygody na odludziu, to koniecznie pojedźcie w Beskid Niski. 
Te góra 10 osób spotykanych przez cały dzień wędrówki świadczy o dziko-
ści tych terenów. w Beskidzie Niskim można poczuć wielokulturowość, bez 
wyjeżdżania za granicę. Ślady Łemków, całe wsie zamieszkane przez wy-
znawców prawosławia czy protestantów (zielonoświątkowców) mają swój 
klimat. Jedyny sklep zamknięty, albo tylko sklep objazdowy przyjeżdżający 
2 razy w tygodniu do wsi to w niektórych okolicach jeszcze codzienność. 
Jeżeli zapomnicie zabrać komórkę na ten wyjazd, pewnie się nic nie stanie. 
i tak zasięg jest z nielicznych pagórków. Przeszliśmy się z dziećmi od Kryni-
cy Zdroju do Ustrzyk Górnych i były to fajne wędrówki z plecakami, nawet 
kolejne fale opadów były przygodą. A jeżeli nie Beskid Niski, to Bieszczady. 
w Ustrzykach są aż 2 sklepy spożywcze czynne cały dzień i jeszcze 3 re-
stauracje! Czuliśmy się jak w metropolii. Na Tarnicę dziennie w sezonie wa-
kacyjnym wchodzi około 2 tys. osób. Nie będziecie czuć się samotni. Tam 
już ciężko mówić każdemu napotkanemu turyście „dzień dobry”. No może 
„hej!” da radę.

Odrywając się od wspomnień, wracam do Forum Narzędziowego. 
w bieżącym numerze mamy trzy raporty, z czego najbardziej objętościowy 
z uwagi na parametry maszyn to raport o drążarkach drutowych. Wycinarki 
drutowe można kupić i z Dalekiego Wschodu, i z Europy czy nawet od pol-
skiego producenta. Podane przez nas w raporcie parametry obrabiarki na 
pewno ułatwią wybór maszyny marzeń. Dane kontaktowe są po to, by usta-
lić cenę i ocenić swoje możliwości zakupowe. Drugi raport o obrabiarkach 
publikowany w tym numerze dotyczy szlifierek. To jest dużo bardziej różno-
rodna pod względem konstrukcji i przeznaczenia grupa maszyn, ale ofero-
wana w Polsce przez mniejszą liczbę firm, stąd tabela jest mniejsza. Zresztą 
zdobycie danych obrabiarek od dystrybutorów nie jest rzeczą prostą. Stąd 
też zastanawiamy się nad zmianą formuły drukowania raportów o obrabiar-
kach. Trzeci raport – o narzędziach ma na celu przybliżenie rynku sprzedaw-
ców elementów eksploatacyjnych, najszybciej zużywających się i potrzeb-
nych codziennie w pracy w metalu – czyli narzędzi skrawających.

Zapraszam do naszego stoiska na wspomniane już w pierwszym akapicie 
targi METAL do Kielc w dniach 20 – 22 września i Toolex w Sosnowcu od 4 do 
6 października. Do zobaczenia.
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Krótko

Grafit jako materiał do produkcji elektrod 
posiada szereg zalet, które powodują, że jest 

niezwykle popularny. Niższa cena, znacznie 
szybsza obróbka oraz kształty detalu niemożli-
we do osiągnięcia w innym materiale to podsta-
wowe zalety decydujące o jego popularności.

Wyzwaniem jest jednak pył który wytwa-
rzany jest w procesie suchej obróbki.

Abplanalp ma na to rozwiązanie - system 
filtracji firmy TEKA.

Dowiedz się więcej: http://www.abplanalp.
pl/wiedza/filtracja-w-obrobce-grafitu/

Filtracja w obróbce grafitu

Targi EuroBLECH 2016 prezentują trend ku 
inteligentnej produkcji w sektorze obróbki blach. 
Targi EuroBLECH 2016 odbędą się w Hanowerze 
w dniach od 25 do 29 października 2016 roku. 
Wystawa stanie się po raz kolejny doskonałym 
miejscem spotkań dla specjalistów z branży ob-
róbki blach z całego świata, którzy właśnie tutaj 
znajdują najnowocześniejsze maszyny i innowa-
cyjne rozwiązania dla swojej produkcji. Na od-
wiedzających czeka bogata gama produktów, 
od konwencjonalnych systemów po rozwiązania 
high-tech. Będą się także mogli zapoznać z naj-
nowszymi osiągnieciami w technologii obróbki 
blach. Temat przewodni tegorocznej edycji Euro-
BLECH 2016 to Nowa Generacja Technologii Ob-
róbki Blach („The New Generation of Sheet Metal 
Working”). Ukazuje on trend ku cyfryzacji i inte-
ligentnej produkcji w nowoczesnych zakładach 
obróbki blach. Na pięć miesięcy przez targami 
organizator Mack Brooks Exhibitions informuje 
o kolejnym zwiększeniu powierzchni wystawien-
niczej na tych wiodących targach branżowych.

Łącznie 1410 wystawców z 40 krajów zare-
zerwowało już stoiska na tegorocznych 24 Mie-
dzynarodowych Targach Technologii Obróbki 
Blach EuroBLECH 2016, zajmując 89.000 m2 po-
wierzchni wystawienniczej netto w ośmiu halach 
terenów wystawienniczych w Hanowerze. W po-
równaniu z rokiem ubiegłym stanowi to wzrost 
powierzchni netto o 3%, co podyktowane jest 
rezerwowaniem większych stoisk przez wystaw-
ców, którzy pragną zademonstrować jeszcze 
szerszą gamę zaawanasowanych maszyn i roz-
wiązań technologicznych. Najwięcej wystawców 
to firmy z Niemiec, Włoch, Chin, Turcji, Holandii, 
Szwajcarii, Hiszpanii i Austrii. Targi EuroBLECH 
są tradycyjnie znane, jako impreza międzynaro-
dowa. Ostatnia edycja odnotowała jeszcze bar-
dziej międzynarodowy charakter, ponieważ 52% 
wystawców oraz 37% odwiedzających przyby-
ło spoza Niemiec. W 2014 roku targi odwiedziło 
łącznie 59 618 handlowców z 105 krajów.

Targi EuroBLECH 2016 

DHK specjalizuje się w produkcji stalowych 
i aluminiowych części. Tnie, wykrawa, gnie, 
maluje i lakieruje metalowe części. Dlatego zde-
cydowali się zainwestować w zaawansowaną 
prasę krawędziową CNC, która sprosta ich wy-
maganiom i znacznie przyspieszy produkcję.

Philippe Dubois - Dyrektor Generalny DHK 
powiedział - „Ze	względu	na	długą,	bo	ponad	10	
letnią	i	bardzo	dobrą	współpracę	z	HACO	zde-
cydowaliśmy	się	na	kolejną	maszynę.	Posiada-
my	już	5	maszyn	HACO	i	jesteśmy	niezwykle	za-
dowoleni	z	ich	pracy	oraz	obsługi	serwisowej.”

Prasa krawędziowa została wyposażona 
w robota, po to aby automatyczna linia gnąca 
była kompletna.

Jak twierdzi Philippe Dubois połączenie 
Pressmastera, dla którego technologia gięcia 
CNC to podstawa, z robotem pozwoli na reali-
zację większej ilości zadań.

Fot.	Nowa	prasa	krawędziowa	CNC	firmy	HACO	

Nowe możliwości produkcyjne z Pressmaster dla DHK

W dniach od 7 do 10 marca 2017 r. w Lipsku 
odbędą się Międzynarodowe Targi Poddostaw-
ców: Części, Komponenty, Moduły, Technolo-
gie - Zuliefermesse oraz Międzynarodowe Targi 
Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Pro-
dukcji - Intec. Obie imprezy tworzą profesjonal-

ną platformę prezentacji wszystkich etapów 
produkcji przemysłowej - od narzędzi, części, 
komponentów i usług produkcyjnych poprzez 
obrabiarki, centra obróbcze, linie produkcyjne, 
aż po automatyzację produkcji. w ich ostat-
nich edycjach w roku 2015 udział wzięło łącz-
nie 1 433 wystawców z 33 krajów oraz 23 500 
odwiedzających z branży z 35 krajów.

Kontakt: 
www.targi-intec.pl, www.poddostawcy.pl

Wiodące europejskie spotkanie branży metalowej i maszynowej 
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Firma igus poszerza asortyment modułów 
robolink do niedrogiej automatyzacji przemy-
słowej.

Dzięki	 nowej	 przekładni	 falowej	można	 niskim	
kosztem	zbudować	kompletne,	6-osiowe	ramię	
robota	–	już	od	999	PLN	za	przegub	robolink	bez	
silnika.	(Źródło:	igus	GmbH)

Nieskomplikowane, modułowe, lekkie i nie-
drogie – właśnie takie są rozwiązania z rodziny 
robolink. Firma igus poszerzyła ofertę modułów 
do budowy niedrogich robotów i prezentuje na 
Targach Hanowerskich wiele nowości, od nowej 

przekładni i kompletnego ramienia robota po 
łatwy w użyciu internetowy konfigurator roz-
wiązań robolink. Dzięki temu, producenci mogą 
budować niedrogie roboty, natomiast użytkow-
nicy mogą automatyzować wykonywanie pro-
stych operacji.

Dzięki przegubom robolink D, oferowanym 
przez firmę igus, specjalista od tworzyw sztucz-
nych w ruchu, można budować indywidual-
ne systemy robotyczne o bardzo niskiej cenie. 
Pojedyncze przeguby, napędzane silnikiem 
bezpośrednio połączonym z osią, są dostęp-
ne w różnych wielkościach. Teraz jest możliwe 
np. łączenie silników oraz przegubów o róż-
nych wielkościach z powszechnie stosowanymi 
sterownikami w celu zbudowania kompletne-
go 6-osiowego robota z tworzywa sztuczne-
go i aluminium. Podczas Hanowerskich Targów 
firma igus prezentuje przykładowe rozwiązanie 
pozwalające na przenoszenie ciężarów do 3 kg 
i wyposażone w sterowniki Beckhoff.
Więcej informacji na stronie www.igus.pl.

Nowa przekładnia falowa pozwala na budowanie 

niedrogich 6-osiowych robotów.

Międzynarodowe Targi Kooperacyjne 
Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego 
INNOFORM 2017

Przetwórstwo tworzyw polimerowych 
i produkcja form wtryskowych to jedna z branż 
polskiego przemysłu, która odnotowuje naj-
wyższą dynamikę. Sercem polskiej doliny na-
rzędziowej specjalizującej się w tych techno-
logiach jest Bydgoszcz. Tamże w dniach 25-27 
kwietnia 2017 r. odbędą się Targi Kooperacyjne 
Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNO-
FORM. 

Ścisła współpraca pomysłodawcy i współ-
organizatora targów – Bydgoskiego Klastra 
Przemysłowego, organizatora wykonawcze-
go – Targów w Krakowie Sp. z o.o. oraz przed-
siębiorców zaowocuje wydarzeniem, na które 
zarówno producenci jak i odbiorcy tego typu 
produktów czekali od dawna. Imprezie towa-
rzyszyć będą konferencje, podczas których 
eksperci zaprezentują najnowsze rozwiązania 
w dziedzinie produkcji form. Będzie to jedno-
cześnie okazja do wymiany doświadczeń i za-
poznania się z nowoczesnymi technologiami.

Udział w Targach wezmą przedstawicie-
le biur projektowych i konstrukcyjnych, pro-

ducenci i dystrybutorzy: narzędzi specjalnych 
i skrawających; technologii, obrabiarek i urzą-
dzeń do obróbki ubytkowej; łączenia i powle-
kania metali; obróbki powierzchniowej i wy-
kańczającej; technologii, maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych; dostawcy 
materiałów i surowców: stali, półfabrykatów, 
siłowników, normaliów, osprzętu elektryczne-
go; oprzyrządowania technologicznego; przy-
rządów i urządzeń pomiarowo-kontrolnych; 
specjalistycznego oprogramowania; środków 
smarnych i chłodziw technologicznych. Wśród 
wystawców na INNOFORM na pewno nie za-
braknie również firm, świadczących usługi z za-
kresu obróbki metali oraz przetwórstwa two-
rzyw sztucznych.

Duże zainteresowanie Wystawców i zwie-
dzających pierwszą edycją targów INNO-
FORM pozwala założyć, że targi dla branży 
narzędziowo-przetwórczej staną się wydarze-
niem cyklicznym. Areną targów będzie Bydgo-
skie Centrum Targowo-Wystawiennicze, jeden 
z najnowocześniejszych tego typu obiektów 
w Polsce. 

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą 
Państwo na stronie www.innoform.pl.

INNOwacje w dobrej FORMie

Organizator targów Euromold po przepro-
wadzce z Frankfurtu do Dusseldorfu postanowił 
wykonać kolejny ruch. Nadchodząca edycja pla-
nowana jest tym razem w stolicy Bawarii, Mona-
chium. Nastąpiła kolejna zmiana planów. Euromold 
ma odbyć się jesienią, a dokładnie od 25-27 X. Eu-
romold odbędzie się równocześnie z drugimi targa-
mi organizowanymi przez spółkę Demat, tj. Airtec 
2016. Z punktu widzenia organizatorów ma to na 
pewno sens, bo podanie łącznej liczby odwiedza-
jących czy stoisk zrobi wrażenie. Problematyczny 
jest jednak termin, bo przypomina mi nasze krajo-
we „walki podjazdowe” kto kiedy robi jaką imprezę 
jesienią. W Niemczech o targi Euromold zazębią się 
targi K 2016 w Dusseldorfie (19-26 X) i Euroblech 
w Hanowerze (25-29 X). Mogę spekulować, że 
Euromold przyciągnie jednak producentów form, 
osoby zainteresowane drukiem przyrostowym 3D 
a nie skupione tak na tworzywach (targi K) czy 
obróbce blach (Euroblech). Intencją jest zapewne 
dostarczenie wystawcom dobrze sprofilowanych 
grup gości. I za to trzymajmy kciuki. 

EUROMOLD w BAWARII !

Miesięcznik Forbes od dziewięciu lat publi-
kuje ranking najbardziej dynamicznie rozwijają-
cych się przedsiębiorstw w Polsce. W tym roku 
do grona „Diamentów Forbesa” dołączył produ-
cent skanerów 3D z Mazowsza, firma SMART-
TECH z podwarszawskich Łomianek. To ranking 
polskich firm najszybciej zwiększających swoją 
wartość w ciągu ostatnich trzech lat działal-
ności. Spółka SMARTTECH została wyróżnio-
na w grupie przedsiębiorstw o przychodach 
w przedziale 5-50 mln złotych. Nagroda została 
wręczona podczas uroczystej gali w Warszawie 
na ręce Pani Dyrektor Zarządzającej – mgr inż. 
Anny Gębarskiej.

Więcej na www.skaner3d.pl

Firma SMARTTECH dołącza do Diamen-
tów Forbesa 2016
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INNOVATEST to czołowy holenderski pro-
ducent wysokiej jakości twardościomierzy stacjo-
narnych. Niezawodność, precyzja i dokładność 
to główne cechy twardościomierzy Vickersa, 
Rockwella i Brinella zgodnych ze standarda-
mi ASTM, ISO oraz JIS. w naszej ofercie znajdu-
ją się również systemy pomiarowe IMPRESSIONS 
w języku polskim oraz wzorce twardości i wgłęb-
niki zgodne z normami ASTM i ISO. Oferujemy 
zaawansowane rozwiązania m.in. dla przemysłu 
motoryzacyjnego i lotniczego.

Co Nas wyróżnia:
Profesjonalne doradztwo w wyborze 

sprzętu pomiarowego. Zapewniamy instalacje 
oraz szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny w Polsce. Prowadzimy pomiary i testy 
na detalach klienta.

Kontakt: 

olga.friebe@isotek.com.pl 
tel. +48 697 099 826, 
www. isotek.com.pl

10 Letnie doświadczenie poparte 
bogatą listą referencyjną

Przeczytałem latem (w cieniu ponad 
+30°C, w hali więcej) o zastąpieniu chłodzenia 
płynami, emulsjami przez chłodzeniem ciekłym 
azotem. Chłodna para, czy raczej może lodowa-
ta w miejsce letniej berbeluchy. Hmm… Coś ta-
kiego anonsuje producent obrabiarek OKUMA 
wspólnie z firmą 5ME, która dostarcza rozwią-
zań kriogenicznych. W pierwszej chwili podsze-
dłem jednak do tematu sceptycznie, bo skurcz 
termiczny stali, odmrożenia jak nieopatrznie 
czegoś dotknie operator i ręka się „przyklei”. 
Czyli w grę wchodzi praca w rękawicach i far-
tuchach. Po zagłębieniu się w temat okazało 

się, że sprawa dotyczy kil-
kunastu maszyn przygo-
towanych specjalnie dla 
producenta z branży lotni-
czej, który będzie obrabiał 
metale bardziej egzotycz-
ne niż stale narzędzio-
we. Zatem sygnalizuję, że 
jeżeli planujecie produk-
cję elementów dla lotnic-
twa lub detali specjalnego 
przeznaczenia, to czas ob-
róbki inconelu czy tytanu 
można skrócić. Oczywiście 

i przy tym wydłużyć czas życia narzędzi. Nie-
bagatelne znaczenie ma też fakt, że wytwa-
rzane podczas obróbki chłodzonej azotem nie 
tylko detale ale i wióry są czyste, suche, łatwiej 
zatem będzie je sprzedać. OKUMA i 5ME pre-
zentować będą obrabiarki uzbrojone w chło-
dzenie ciekłym azotem podczas wrześniowych 
targów IMTS w Chicago (USA). Oprzyrządowa-
nie w chłodzenie ciekłym azotem jest zdejmo-
walne, można obrabiarek używać także z tra-
dycyjnym chłodzeniem.

Chłodzenie ciekłym azotem na obrabiarkach OKUMA

Podczas tegorocznych targów MACH-TO-
OL w Poznaniu, firma RANDS OBRABIARKI CNC 
zorganizowała spotkanie prasowe, na którym 
zapoznała obecnych z najnowszymi rozwiąza-
niami technologicznymi dostępnymi aktualnie 
na rynku nowości.

Podczas dni targowych firma RANDS OB-
RABIARKI CNC na swoim stoisku zaprezento-
wała trzy maszyny:

- automat tokarski wzdłużny Star Micronics 
serii SR-38 typ B,

- automat tokarski Star Micronics SW-12RII,
- wielozadaniowe Centrum obróbcze marki 

Nakamura-Tome WT-100.

Poniżej kilka informacji na temat firmy 
RANDS OBRABIARKI CNC.

Firma rodzinna, której siedziba mieści się 
w Poznaniu, dostarcza najnowsze technologie 
w zakresie obrabiarek CNC. Firma od prawie 25 
lat znana jest ze sprzedaży doskonałej jakości 
urządzeń do toczenia CNC oraz specjalizuje się 
w optymalizacji procesów produkcji.

Firma RANDS OBRABIARKI CNC jest dys-
trybutorem światowych liderów producentów 
obrabiarek:

- Star Micronics Ltd. – światowy lider w dzie-
dzinie produkcji automatów tokarskich 
wzdłużnych CNC.

- Nakamura – Tome Precision Industriy - ja-
poński producent tokarek CNC oraz precy-
zyjnych centrów obróbkowych.

- Alfred H. Schütte to uznany producent wie-
lowrzecionowych automatów tokarskich jak 
również 5-osiowych szlifierek CNC.

- FMB Machinery to wiodący producent po-
dajników prętów oraz urządzeń do załado-
wania materiału i wyładowania gotowych 
części z obrabiarek.
Więcej informacji na temat firmy RANDS OB-

RABIARKI CNC na stronie www.rands.pl.
W imieniu redakcji FN OBERON dziękujemy za 

zaproszenie na wspomniane śniadanie prasowe.

RANDS OBRABIARKI CNC.
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Oferta firmy JAZON Sp. z o.o. została 
wzbogacona o szeroką gamę szlifierek PAL-
MARY. Cylindryczna szlifierka CNC z obroto-
wą głowicą (oś B) – to jeden z modeli godnych 
szczególnej uwagi. Szlifowanie wewnętrznej, 
zewnętrznej i czołowej powierzchni odbywa się 
z jednego mocowania po to, by uzyskać lepszą 
precyzję oraz krótszy czas szlifowania. Głowi-
ca obrotowa (oś B) automatyczna z dokład-
nością pozycjonowania 0,0003° wyposażona 
w 2 (seria OCD-M2) lub 3 ściernice (seria OCD-
M3). 

Automatyczna Oś B

JAZON Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 164 A, 15-167 Białystok
tel. (85) 654 46 20
obrabiarki@jazon.com.pl
www.jazon.com.pl

Cylindryczna szlifierka CNC|OCD M2/M3 PALMARY 

NOWOŚĆ w ofercie JAZON Sp. z o.o.

Dostępne długości szlifowania 350, 650, 950 mm

Maksymalna średnica nad stołem max. □320 mm

Maksymalna średnica szlifowania max. □300 mm

Maksymalny ciężar detalu 150 kg

Maksymalna prędkość liniowa 
skrawania 

2700 m/min

Kąt skrętu -40° + 220° 

Powtarzalność < 1”

Czas obrotu 0 ~180º < 0.0003° 

Verashape realizuje projekt o wartości 
11,9 mln wspierany przez NCBiR

Trwające od kilku miesięcy intensywne 
prace nad rozwojem drukarek 3D VSHAPER są 
możliwe dzięki wsparciu finansowemu, udzie-
lonemu w ramach Programu Operacyjnego In-
teligentny Rozwój 2014-2020. Projekt „Inno-
wacyjna w skali świata drukarka przyrostowa” 
o wartości blisko 12 mln zł, realizowany przez 
rzeszowskiego producenta, dofinansowano 
kwotą 8,6 mln zł.

Celem przedsięwzięcia realizowanego 
przez Verashape jest doskonalenie technologii 
druku metodą osadzania stopionego materiału 
(FDM, ang. fused	 deposition	modelling). Linię 
produkcyjną zlokalizowano na terenie Podkar-
packiego Parku Naukowo-Technologicznego 
Aeropolis. 

Realizacja	 tak	 innowacyjnego	 projektu	
przez	naszą	firmę	nie	 jest	 dziełem	przypadku.	

To	 raczej	 kontynuacja	 prac	 rozwojowych	 nad	
linią	 drukarek	 VSHAPER	 oraz	 chęć	 praktycz-
nego	wykorzystania	wiedzy	i	doświadczeń	na-
szych	konstruktorów	–	podkreśla Tomasz Szy-
mański, założyciel i prezes firmy Verashape.

Od pomysłu do patentu
Produkowane w Rzeszowie drukarki VSHA-

PER, znajdują zastosowanie zarówno w odlew-
nictwie, motoryzacji, lotnictwie jak i w edukacji. 
Cieszą się uznaniem klientów w Polsce, Niem-
czech i USA.

Drukarki rzeszowskiego producenta cha-
rakteryzują się ponadto opatentowany-
mi rozwiązaniami technologicznymi, wśród 
których na szczególną uwagę zasługuje dwu-
głowicowy ekstruder VPREC-DOUBLE, pozwa-
lający na wydruk wykorzystujący dwa materiały 
w jednym procesie.

Dynamiczny,	 wspierany	 funduszami	 Unii	
Europejskiej,	 rozwój	 firmy	Verashape	 i	 ofero-
wanych	przez	nią	drukarek	3D	jest	przykładem	
tego,	że	 idea	Podkarpackiej	Doliny	Krzemowej	
zaczyna	 się	 materializować	 i	 doskonale	 wpi-
suje	 się	 w	 strategię	 rozwoju	 miasta	 Rzeszo-
wa	–	podsumowuje Tadeusz Ferenc, Prezydent 
Miasta Rzeszowa.

Więcej informacji na powyższy temat na 
stronie firmy VERASHAPE.

W Rzeszowie powstaje innowacyjna 
w skali świata drukarka 3D 

40-lecie Wittmann GmbH

Podczas tegorocznej, 20-ej edycji targów 
PLASTPOL, firmy: Wittmann Kunststofftechnik 
GmbH, Wittmann Battenfeld GmbH oraz Wit-
tmann Battenfeld Polska zorganizowały kon-
ferencję dla prasy. Spotkanie poprowadził Dyr. 
Gen. Wittmann Battenfeld GmbH Pan Georg Tin-
schert. Wittmann Group wspólnie z zaproszony-
mi gośćmi uroczyście świętowali ważne wydarze-
nia w historii firmy.

Po raz pierwszy w historii targów Plastpol, 
firmy zaprezentowały się wspólnie jako Witt-
mann Group na jednym stoisku. Z początkiem 
roku firma Wittmann Group zmieniła organiza-
cję swojego polskiego przedstawicielstwa prze-
kształcając Battenfeld Polska w Wittmann Bat-
tenfeld Polska. Podczas targów Plastpol firma 
Wittmann GmbH obchodziła jubileusz 40-lecia.
Zaprezentowano również nowości techniczne 
w firmowym asortymencie. 

Firma Wittmann Battenfeld jako członek 
grupy Wittmann, z siedzibą w Kottingbrunn 
w Austrii, jest jednym z wiodących producentów 
wtryskarek i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Firma reprezentowana jest przez 
swoich przedstawicieli w ponad 60-ciu krajach 
na całym świecie. Wittmann Battenfeld oferuje 
swoim klientom pomoc, doradztwo w zakresie 
technologii wtrysku i innowacyjnych rozwiązań 
wymagających najwyższej precyzji.

Fot.	Wtryskarka	hydrauliczna	HM	60/210

Fot.	Wtryskarka	elektryczna	EcoPower	55/130

Więcej informacji można uzyskać poprzez 
kontakt z przedstawicielami firmy Wittmann 
Battenfeld Polska. Zapraszam do kontaktu.
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Fot.	Meusburger	ustanawia	nowe	standardy	na	
polu	płyt	termoizolacyjnych.

Stale wzrastające wymagania jakościowe 
w branży budowy form wymagają od produ-
centów normalii najwyższej precyzji wykona-
nia. Dotyczy to nie tylko płyt formujących ale 
i płyt termoizolacyjnych. Dlatego też od teraz 
Meusburger oferuje w standardzie płyty ter-
moizolacyjne o maksymalnej precyzji dzięki 
tolerancji równoległości 0,02 mm na całej dłu-
gości i szerokości. w ofercie znajdują się pre-
cyzyjnie szlifowane płyty w wytrzymałościach 

330 N/mm2, i 600 N/mm2. Płyty termoizola-
cyjne odpowiadają systemowi płyt standar-
dowych Meusburgera i są dostępne zarówno 
bezpośrednio z magazynu jak i na zamówienie 
klienta wg rysunku.

*	Materiał	zdjęciowy:	Fotografia	(Meusburger)

Płyty termoizolacyjne Meusburgera teraz 
standardowo z tolerancją równoległości 0,02 mm

Meusburger – Setting Standards
Meusburger jest liderem na rynku 

w dziedzinie precyzyjnych elementów 
znormalizowanych. Już ponad 15.000 klien-
tów na całym świecie wykorzystuje zalety 
standaryzacji i korzysta z ponad 50-letnie-
go doświadczenia w obróbce stali. Obszerny 
program elementów znormalizowanych 
w połączeniu z wysokiej jakości produk-
tami dla warsztatów uczynił z Meusbur-
gera niezawodnego, globalnego partnera 
w dziedzinie budowy narzędzi, form oraz 
maszyn.

Jako wyłączny przedstawiciel firmy TOP-
TECH w Polsce posiadamy w swojej ofer-
cie pełen zakres urządzeń metalograficznych 
takich jak: przecinarki metalograficzne, prasy 

do inkludowania na zimno i na gorąco, szlifier-
ko-polerki ręczne i automatyczne jak również 
materiały eksploatacyjne

Zapewniamy instalację urządzenia, szkole-
nie pracowników oraz pełen serwis gwarancyj-
ny i pogwarancyjny. 
Kontakt:
•	Wojtecki	Mateusz,	kom.	695	224	955,
mateusz.wojtecki@isotek.com.pl.

•	Olga	Friebe,	kom.	697	099	826	
olga.friebe@isotek.com.pl.	

Sprawdź	nas	na:	isotek.com.pl	oraz	metalo-
grafia.eu.

TOP-TECH – przygotowanie zgładów metalograficznych

RICHO Polska specjalizuje się w sprzedaży, ser-
wisie i modernizacji maszyn przeznaczonych do 

obróbki metalu, a także prowadzi specjalistyczne 
szkolenia dla operatorów. Nasza kadra to grupa 
doświadczonych inżynierów, którzy w swej wie-
loletniej praktyce zajmują się wdrażaniem zauto-
matyzowanych linii produkcyjnych, integracją 
obrabiarek CNC z manipulatorami oraz rozwiązy-
waniem złożonych problemów związanych z ich 
obsługą i serwisem.

Oferta firmy RICHO Polska to szeroki asorty-
ment obrabiarek CNC produkcji tajwańskiej. Kata-

log produktów obejmuje: pionowe centra obróbcze 
CNC, tokarki CNC, tokarki karuzelowe, automa-
ty tokarskie, magazyno-podajniki prętów i mani-
pulatory, a także szlifierki do wałków i płaszczyzn, 
narzędzia i oprzyrządowanie do maszyn oraz piły 
taśmowe. Kilka maszyn w ofercie wyróżnia się 
opatentowanymi rozwiązaniami zastosowanymi 
w tych obrabiarkach. W 2016 roku otrzymaliśmy 
Złoty Medal za innowacje i Złoty Medal wybór 
Konsumentów na targach ITM w Poznaniu.

RICHO Polska - sprzedaż, serwis i modernizacja maszyn do obróbki metalu

SMARTTECH sp. z o.o. globalny producent 
profesjonalnych rozwiązań do digitalizacji 3D 
-skanerów3D ogłosił dziś nową linię produk-
tów scan3Dmed dedykowanych	do pomiarów 
żywych organizmów.

Stając naprzeciw rosnącemu zapotrzebo-
waniu na technologię digitalizacji 3D w sekto-
rze medycznym oraz bezpieczeństwa, firma 
SMARTTECH zdecydowała się na dostosowa-
nie linii scan3D poprzez maksymalne skrócenie 
czasu pomiaru oraz zwiększenie jakości koloru 
pozyskanego wirtualnego obiektu. Od teraz 
badacze i specjaliści medyczni będą mogli sko-
rzystać z technologii dedykowanej specjalnie 
dla nich.

Kilka sów o SMARTTECH
SMARTTECH 3D jest producentem optycz-

nych urządzeń pomiarowych bazujących na 
technologii pomiaru za pomocą światła struk-
turalnego LED. Firma powstała w roku 2000 
z inicjatywy prof. Małgorzaty Kujawińskiej oraz 
mgr inż. Anny Gębarskiej. Od ponad 15 lat roz-
wija swoje technologie skanowania 3D dostar-
czając na rynek coraz bardziej kompleksowe 
i zaawansowane rozwiązania do wielu gałęzi 
przemysłu.
Więcej informacji na stronie producenta.

Nowa linia produktów scan3Dmed



Blachy, rury, kształtowniki  Produkcja dodatkowa/Inne  Formowanie 

Rozdzielanie, cięcie  Transport bliski  Wyroby gotowe, części, podzespoły

Łączenie, spawanie  Obróbka blach  Obróbka rur/kształtowników

Elementy maszyn  Bezpieczeństwo pracy  Systemy CAD/CAM/CIM

Kompozyty  Obróbka powierzchni  Wyposażenie fabryk i magazynów

Badania i rozwój  Narzędzia, matryce  Zbieranie i przetwarzanie danych

Kontrola, regulacja, pomiary, badania

25 –29 PAŹDZIERNIKA 2016
HANOWER, NIEMCY
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EuroBLECH 2016

Nowa Generacja 
Technologii Obróbki Blach

24. Międzynarodowe Targi Technologii Obróbki Blach

Nowa Generacja 
Technologii Obróbki Blach
Nowa Generacja 
Technologii Obróbki BlachTechnologii Obróbki BlachTechnologii Obróbki Blach

Targi EuroBLECH 2016 - reklama 
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Industry 4.0

Nie zabrakło także oferty w ramach idei Przemysłu 4.0, która była mo-
tywem przewodnim bieżącej edycji - kompleksowy know-how podczas 
targów ITM Polska ma za zadanie pomóc w zintegrowaniu koncepcji Prze-
mysłu 4.0 wśród polskich przedsiębiorstw.

- Niedługo	w	krajach	zachodnich	nastąpi	wzrost	wydajności	na	pozio-
mie	30-40%.	My	musimy	być	na	to	gotowi	 i	brać	w	tym	udział.	Musimy	
to	także	propagować.	Trzeba	już	teraz	się	przygotować	–	w	firmie	Trumpf	
za	2-3	lata	będziemy	produkowali	w	standardzie	Przemysł	4.0.	Potencjał	
Polski	w	zakresie	obróbki	metali	jest	jeszcze	niewyczerpany – wypowiedź 
dr inż. Andrzeja Janiszewskiego, Prezesa Zarządu TRUMPF POLSKA pod-
czas targów ITM Polska 2016 w Poznaniu pokazuje, że obecność na targach 
jest koniecznością dla przemysłowych firm chcących się rozwijać. 

Wiedza w cenie

Impreza, dedykowana przedsiębiorcom i producentom najnowocze-
śniejszych technologii, maszyn, innowacji i rozwiązań, została przygotowa-
na na najwyższym, światowym poziomie. Blisko 1000 wystawców, fanta-
stycznych stoisk oraz bogata oferta maszyn, urządzeń i narzędzi sprawia, 
że targi ITM Polska cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są chętnie 
odwiedzane. Tegoroczna edycja targów ITM Polska 2016, które trwały od 
wtorku – 7 czerwca, do piątku – 10 czerwca, upłynęła pod znakiem niezli-
czonej ilości spotkań i rozmów w sprzyjającej, biznesowej atmosferze oraz 
była okazją do nawiązania perspektywicznych kontaktów handlowych, 
jak również do pogłębienia wiedzy podczas zorganizowanych konferen-
cji, szkoleń i seminariów (Czyszczenie i konserwacja stali nierdzewne; MM 
Speakers Corner; Forum Techniczne Stali Konstrukcyjnych; Druk 3D w prze-
myśle; Wykłady tematyczne lakierników, technologów i kierowników la-
kierni; Aluminium 2016. Biznes Trendy Technologie; pokazy lakiernicze na 
powierzchni demonstracyjnej - Poligon umiejętności; Warsztaty ze skano-
wania 3D i obróbki pomiarów 3D; Warsztaty 3D. Optyczna technika pomia-
rowa w odlewnictwie i tłocznictwie; Objętościowa Obróbka cieplna stopów 
metali; Subcontracting ITM Meetings; Gospodarka 4.0 - jedyna droga do 
rozwoju...). Czerwcowa ekspozycja obfitowała w 13 premier rynkowych, 
26 produktów uhonorowanych Złotym Medalem MTP oraz 62 nowości 
z całego świata. 

Stoiska z pomysłem

Najważniejsze targi przemysłowe w Polsce 
i Europie Wschodniej ITM Polska 2016 
dobiegły końca 

Fot.	2.	HAAS	oferowany	u	nas	przez	ABPLANALP	dzięki	udziałowi	w	wyści-
gach	Formuły	F1	ma	super	gadżety,	jak	np.	zapasowe	bolidy	F1.	Tym	samym	
ABPLANALP	przyciągał	tłumy	gości,	nawet	na	spotkanie	po	godzinach	za-
mknięcia	targów	ITM!

Fot.	1.	DEMATEC	od	lat	zaciekawia	akcją	na	swoim	stoisku.	Pamiętamy	do	
tej	pory	japońskich	wojowników,	ale	akrobatki	milsze	są	dla	oka,	w	dodatku	
tańczą	przy	muzyce,	bez	dzikich	okrzyków☺

Tegoroczna edycja, której wiodącym tematem było „Innowacje dla przemysłu, napęd dla biznesu”, stała się rekordowa 
pod każdym względem! Czterodniowe wydarzenie, skupiające profesjonalistów działających w branży nowych technolo-
gii, obróbki metalu i automatyzacji produkcji przyciągnęło do Poznania rzesze zwiedzających, zainteresowanych przyszłą 
modernizacją produkcji i zarządzania oraz inwestowaniem w najwyższej klasy technologię. Do ich dyspozycji były tysiące 
maszyn i urządzeń przemysłowych, zapewniające wspólną podróż w cyfrową przyszłość.

Cieszy fakt, że z roku na rok na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich swą ofertę chce prezentować coraz więcej firm 
z zagranicy. Sprawia to, że czerwcowe targi ITM Polska zyskują na wartości i mają szansę stać się dominującą imprezą poruszają-
cą  kwestie innowacyjności, technologii i maszyn w Europie! W bieżącej edycji blisko połowa wystawców to zagraniczni przedsiębiorcy 
łącznie z 27 krajów, m.in. z: Austrii, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Japonii, Korei Połu-
dniowej, Litwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.
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W trakcie trwania targów szczególnie kilka stoisk  przyciągnęło zde-
cydowanie większą uwagę profesjonalistów. Wśród nich można wyróżnić 
wspólną przestrzeń KUKA i Siemens, którzy za pomocą prezentowanych 
maszyn i robotów pokazują ideę czwartej rewolucji przemysłowej Industry 
4.0. Ponadto przy stoisku firmy Abplanalp można podziwiać prawdziwy 
bolid F1! Z kolei przedstawiciele firmy Dematec Obrabiarki CNC zafundo-
wali odwiedzającym szereg atrakcji nawiązujących do Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej, m.in. pokazy żonglerki piłką nożną  czy pokazy gimnastycz-
ne na podwieszanych szarfach. Także kilka firm z pawilonu 3, reprezentu-
jących targi branży druku i skanu  3D – 3D Solutions, zyskało niezwykłą 
sympatię odwiedzających: SmartTech, która za pomocą skanera 3D doko-

nuje pomiaru/ skanu twarzy, Koło Naukowe Inżynierii Wirtualnej Projekto-
wania Politechniki Poznańskiej – i prototyp pojazdu MOTH  wydrukowany 
w całości w technologii 3D i napędzany wkrętarką Bosch, a także Zortrax 
i ich niesamowite wydruki wykonane z użyciem technologii przyrostowych.

ITM Polska 2017

Kolejna edycja Targów Innowacje-Technologie-Maszyny Polska odbę-
dzie się w Poznaniu w dniach 6-9 czerwca 2017 r. W przyszłym roku ekspo-
zycji ponownie towarzyszyć będą Targi Kooperacji Przemysłowej Subcon-
tracting oraz Targi dla branży druku i skanu 3D – 3D Solutions. Zapraszamy!

Fot.	3.	Oczywiście	Targi	Poznańskie	są	poświęcone	nie	tylko	samym	obra-
biarkom,	narzędziom	skrawającym	ale	 i	wszelkim	przyrządom	pomiaro-
wym,	jak	choćby	sprzedawane	przez	poznańską	spółkę	ITA	czy	Mitutoyo.

Fot.	6.	Firm	sprzedających	mocowania	z	punktem	referencyjnym	jest	wiele,	ale	
palety	Dynafix	produkowane	przez	System	3R	i	tu	pokazane	na	obrabiarce	GF+	
robią	wrażenie	swoją	wyjątkową	powtarzalnością	mocowania,	poniżej	2µm!

Fot.	7.	Na	naszym	stoisku,	stoisku	firmy	OBERON	Robert	Dyrda	panował	
spory	ruch.	Cieszyliśmy	się	bardzo	z	tych	oznak	dobrej	koniunktury	gospo-
darczej,	bo	prognozy	„ekspertów”	na	temat	sytuacji	w	gospodarce	bywają	
różne,	na	szczęście	my	prowadzimy	swoje	statystyki	targowe	od	20	lat.

Fot.	5.	Cieszy	mnie	każdy	udział	w	targach	branżowych	polskich	producen-
tów	obrabiarek,	to	że	przetrwali	najgorsze	lata	kryzysu	i	ich	obecna	oferta	
świadczy	o	stopniowym	rozwoju	produktów.

Fot.	4.	Na	 stoisku	firmy	Kipp	zwracały	uwagę	 imadła	założone	na	płytę	
pośrednią	z	otworami	gwintowanymi	pozwalające	na	mocowanie	sporych	
detali,	które	w	dodatku	będą	obrabiane	przelotowo.

Fot.	8.	Jeden	z	liderów	branży	obrabiarek	–	DMG	MORI	zaskoczył	w	tym	
roku	promocją	targową	z	dobrymi	cenami	centrów	frezarskich,	w	dodatku	
produkowanych	w	Polsce.	Np.	maszyny	ecoMill	800	V	kosztowały	od	299	
tys.	złotych,	a	pięcioosiowe	ecoMill	70	od	589	tys.	złotych.
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Jubileusz targów PLASTPOL, które odbywały się w Targach Kielce od 17 
do 20 maja, rozpoczął się od rekordu powierzchni. Ekspozycja zajęła 7 hal 
i 32 tysiące metrów kwadratowych. Stoiska zaprezentowało 772 wystaw-
ców z 32 krajów świata, w tym z Polski. Wystawę odwiedziło 18 500 specja-
listów, przekraczając tym samym rekord poprzedniego roku.

XX Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 
i Gumy wciąż pozostają największą branżową wystawą w Polsce i jednym 
z najważniejszych wydarzeń w Europie. Tegoroczna, jubileuszowa edycja 
targowa przypadła na rok organizacji popularnych targów w Niemczech. 
Mimo tego, w Kielcach spotkała się znaczna reprezentacja firm z Polski 
i zagranicy, dopisali też zwiedzający. 

- Nie	przypuszczaliśmy,	że	w	tym	roku	będzie	aż	tylu	zwiedzających.	
Jesteśmy	 bardzo	 zadowoleni – komentował Jan Muehsam, właściciel 
firmy Muehsam-Elektromech. 

- Plastpol	 to	 najważniejsze	 dla	 nas	 targi	 w	 Europie	 Środkowo-
wschodniej.	Odwiedziło	 nas	 bardzo	 dużo	 gości,	 podpisaliśmy	 napraw-
dę	ważne	kontrakty – mówiła po zakończeniu wystawy Urszula Steiner, 
prezes firmy Dopak. 

- Już	mamy	zaplanowane,	co	będziemy	prezentować	za	rok – pod-
sumowywał Zenon Narojek, właściciel Wadim Plast. – Nie	 ma	 równie	
ważnej	imprezy	dla	branży	w	Polsce.

Największą grupę wystawców zagranicznych, obecnych podczas 
Plastpolu stanowili jak zwykle Niemcy, na drugim miejscu uplasowali się 
Włosi, sporo było firm z Austrii, Portugalii, Turcji. Na targach swoje osią-
gnięcia prezentowali między innymi przedstawiciele Francji, Belgii, Szwe-
cji, Danii, Holandii, Hiszpanii, Czech, Litwy, USA, Chin, Korei Południowej, 
Japonii, Tajwanu, Indii i po raz pierwszy Meksyku. Targi Plastpol to obec-
nie najbardziej międzynarodowe targi w Polsce. Ponad połowa wystaw-
ców to firmy zagraniczne lub z zagranicznym kapitałem.

Znakiem rozpoznawczym Plastpolu, były pracujące maszyny, roboty, 
linie produkcyjne. To ich możliwości robiły największe wrażenie na zwiedzają-
cych. Ponad 500 maszyn o wadze blisko 1000 ton zgromadzono w 7 halach 
Targów Kielce. Na zewnątrz stanęła kosmiczna ciężarówka niemieckiej firmy 
Desma, która swym futurystycznym kształtem przykuwała uwagę. We-
wnątrz demonstrowano możliwości najnowszego oprogramowania, które 
wykorzystuje się w produkcji.

Dwie dekady, dwa rekordy
20. edycja targów PLASTPOL - jeszcze większa 

i chętniej odwiedzana niż poprzednie 

Fot.	1.	Dużym	zainteresowaniem	sądząc	z	długości	kolejek	do	stoiska	cieszą	
się	te,	na	których	można	otrzymać	przykładowe	detale.

Fot.	2.	Sama	forma	wtryskowa	dla	laika	nie	jest	tak	interesująca	jak	te	ka-
wałki	plastików	wypadające	z	niej	co	kilka	sekund.

Fot.	3.	Kształty	i	formy	układów	plastyfikujących	również	przyciągały	oko,	
a	tym	bardziej	jeżeli	były	to	te	extra,	bo	od	Xpertów☺.

Fot.	4.	Toolox®,	Superplast®	 i	 inne	materiały	dla	producentów	form	oraz	
szlifierki	szybkoobrotowe	to	pokazywał	OBERON	Robert	Dyrda.
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Jubileusz z pompą
20-letnia historia targów Plastpol przewijała się przez wszystkie 

cztery targowe dni. Wspominano początki wydarzenia, kiedy w 1997 roku 
targi wystartowały w połowie jednej hali, na powierzchni 1500 metrów 
kwadratowych, z 83 wystawcami. Podczas gali Platinum Plast, wręczo-
no nie tylko nagrody za innowacyjne produkty i efektownie zaaranżo-
wane stoiska, ale także nagrody jubileuszowe, dla firm zaangażowanych 
w tworzenie od samego początku kieleckich targów. Otrzymali je Jan 
Krzysztof Muehsam z firmy Muehsam, Zenon Narojek właściciel firmy 
Wadim Plast, Urszula Steiner, prezes firmy Dopak oraz Henryk Zawistow-
ski, twórca i organizator konferencji Plastech Info.

Statuetki jubileuszowe wręczono również firmom, które zaufały 
targom i są na nich obecne od wielu lat: Engel Austria GmbH,Elbi - Wro-
cław Sp. z o.o., FCPK Bytów, Telko Poland, Ponar, Danje Polimer, ICHE-
MAD, Profarb, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 
z Torunia, Ośrodek Techniczny A. Marciniak, Polimarky, Milar, A. Schulman 
Polska, Grupa Azoty, Arburg, Battenfeld Polska, Demag Plastics Group, 
P&F Wartacz, Bagsik. Dziękowano także instytucjom, ośrodkom nauko-
wym, związanym z organizacją targów.

Razem z targami Plastpol również kilka znanych firm świętowało 
własne jubileusze w Kielcach. Na stoisku Wittmann Battenfeld uroczyście 
obchodzono 40-lecie. Wadim Plast podejmował gości i zbierał gratulacje 
z powodu 35- lecia istnienia firmy. Także Sirmax obchodził podczas Plast-
polu swój jubileusz 15-lecia.

Spotkania branży, rozmowy, seminarium
Z okazji okrągłego jubileuszu, 16 maja, w przededniu targów Plastpol, 

w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się konferencja branży, 

zorganizowana przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucz-
nych oraz Fundację PlasticsEurope Polska. Po raz pierwszy odbyła się ona 
w Kielcach, nie w Warszawie, gdzie branża spotyka się co roku. Porusza-
no ważne i bieżące kwestie, obecni byli menagerowie, prezesi polskich 
dużych firm rynku. Mowa była o wynikach ubiegłego roku, o innowa-
cjach, prognozach. 

Nieodłączną częścią Plastpolu, jest towarzyszące im od 20 lat semi-
narium techniczne Plastech Info. W tym roku odbyło się ono pod hasłem: 
„Efektywność nowoczesnych technologii i rozwiązań materiało-
wych w branży tworzyw sztucznych”. 

Po raz kolejny odbyła się również konferencja PlasticsEurope 
Polska, prezentująca najnowsze dane branży przetwórstwa two-
rzyw sztucznych za rok 2015. 

Targom towarzyszyło spotkanie kooperacyjne wystawców 
z Polski i Niemiec, organizowane wspólnie z Polsko-Niemiecką Izbą 
Przemysłowo-Handlową, Konsulatem RFN w Krakowie i Konsulem Ho-
norowym w Kielcach. Pojawili się na nim szefowie firm, między innymi 
przedstawiciel firmy Man z Monachium. Obecna była także pani konsul 
Isolde Felskau, zastępca Konsula Generalnego RFN w Krakowie. Zainte-
resowaniem cieszyły się konsultacje prawno-podatkowe dla firm polskich 
i niemieckich.

Plastpol cieszył się dużym zainteresowaniem mediów. Od kwietnia do 
20 maja ukazało się 235 publikacji w prasie drukowanej, internecie, wy-
emitowano informacje w stacjach telewizyjnych. Wydarzenie odwiedziło 
63 dziennikarzy, nie tylko z prasy branżowej.

Zapraszamy na XXI Targi PLASTPOL do Kielc 23-26 maja 2017!
www.plastpol.com

Fot.	5.	Ciekawą	powierzchnię	miały	elementy	odblaskowe	pokazywane	na	
stoisku	dolnośląskiej	narzędziowni	ARCAPOL.

Fot.	7.	Na	formę	wtryskową	składają	się	duże	płyty,	ale	też	mnóstwo	drob-
nych	detali,	tzw.	normaliów	jak	te	ze	stoiska	KNARR.

Fot.	6.	Jubileuszowy	tort	z	okazji	20-lecia	targów,	a	przy	nim	prezes	targów	
A.	Mochoń	który	zaraz	będzie	nim	częstować	gości.

Fot.	8.	20-lecie	 istnienia	 targów	to	 idealna	okazja	aby	uhonorować	wy-
stawców	biorących	udział	w	imprezie	od	początku.
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Perfekcyjnie działający mechanizm
Największą siłą Targów EUROTOOL®, oprócz bardzo dużej liczby Wy-

stawców i Zwiedzających, jest bogaty program. Równolegle z Targami 
EUROTOOL® organizowane są Międzynarodowe Targi Obróbki, Łą-
czenia i Powlekania Blach BLACH-TECH-EXPO. Tegoroczna edycja 
powinna zadowolić nawet najbardziej wymagających Gości – ważną czę-
ścią wystawy będą Salon Automatyki i Robotyki oraz Salon Technolo-
gii CAx, gdzie zostaną zaprezentowane nowości z zakresu nowoczesnej 
automatyzacji linii produkcyjnych, a także specjalistycznego oprogra-
mowania. Dla przedsiębiorców nastawionych głównie na poszukiwanie 
podwykonawców i firm chcących zyskać nowe zlecenia, organizatorzy 
przygotowali Salon Kooperacji Przemysłowej – pierwszą w Polsce plat-
formę komunikacji, dzięki której zdobycie lukratywnych kontraktów jest 
bardzo proste.

Efekt synergii

Październikowe Targi EUROTOOL® są nie tylko miejscem nawiązywa-
nia relacji biznesowych, ale również przestrzenią do dzielenia się wiedzą 
i prezentacji innowacyjnych rozwiązań. w programie tegorocznej edycji 
znalazły się seminaria i wykłady, m.in. w zakresie nowoczesnych metod 
i urządzeń do kształtowania wyrobów na potrzeby przemysłu – „Za-
awansowane Technologie Wytwarzania”. Bardzo ciekawie zapowiada się 
również cykl referatów pt. „Innowacyjne aspekty obróbki cieplnej mate-
riałów narzędziowych” przygotowany przez Instytut Mechaniki Precyzyj-
nej. Organizatorzy Targów EUROTOOL® zadbali także o firmy zajmujące 
się produkcją, przetwórstwem oraz dystrybucją stali. z myślą o nich od-
będzie się przygotowane przez Polską Unię Dystrybutorów Stali „Forum 
Techniczne Branży Stalowej – Rynek Centrów Serwisowych i Wyro-
bów Płaskich”. Wydarzeniem, które idealnie dopełni warstwę meryto-
ryczną będzie Speakers Corner – panel dyskusyjny, poświęcony zagad-

nieniom nowoczesnego rozwoju przedsiębiorstw, organizowany przez 
Patrona Medialnego Targów – MM Magazyn Przemysłowy.

Kraków – miasto biznesu

Dla przedstawicieli z branży obróbki Targi EUROTOOL® od wielu lat 
są jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. Między innymi ze wzglę-
du na bogatą, ponad 20-letnią tradycję, firmy z tego sektora gospodar-
ki spotykają się właśnie w EXPO Kraków. W połączeniu z szeroką ofertą 
wydarzeń towarzyszących, wykładami i seminariami, prezentacjami no-
woczesnych rozwiązań z roku na rok ilość Wystawców i Zwiedzających 
wzrasta. Ubiegłoroczne, jubileuszowe Targi EUROTOOL® odbiły się sze-
rokim echem w branży. Ponad 500 Wystawców z całego świata, 9 000 
Zwiedzających, wiele niezwykle ważnych premier maszyn i technologii – 
po raz kolejny puls branży mocno bił w Krakowie.

Złoto dla najlepszych
Od 16 lat Targom EUROTOOL® towarzyszy prestiżowy Konkurs Złote 

Smoki, który pozwala wyłonić najlepsze i innowacyjne produkty targowe. 
w ubiegłym roku do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba Wystawców. 
Wśród laureatów 11 nagród przyznanych w 4 kategoriach znalazła się 
między innymi firma ABPLANALP Sp. z o.o. za centrum tokarskie ST-40L 
produkcji HAAS Corporation Inc. 

–	Po	ubiegłorocznym	sukcesie	nie	zwalniamy	tempa.	Wręcz	przeciw-
nie	–	po	raz	kolejny	targi	EUROTOOL®	będą	mocnym	podsumowaniem	
roku	dla	branży	obróbki	materiałów.	To	już	tradycja,	że	Kraków	na	kilka	
dni	 staje	 się	 stolicą	 targów	 przemysłowych	 – podsumowuje Grażyna 
Grabowska, prezes Targów w Krakowie. 

Dla wszystkich zainteresowanych Targami organizatorzy przygoto-
wali pulę bezpłatnych zaproszeń. Aby odebrać bilet wstępu wystarczy 
dokonać rejestracji na stronie www.eurotool.krakow.pl.

Forum nowoczesnego przemysłu 
21. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi 
i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL®

Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń roku w branży obróbki materiałów. W dniach 18-20 paździer-
nika Kraków po raz kolejny stanie się przemysłową strefą biznesu. Oferta czołowych firm z Polski i zagranicy, 
długa lista branżowych nowości, zagraniczne misje gospodarcze, ogromne zainteresowanie tysięcy profesjo-
nalistów – tak w dużym skrócie zapowiadają się 21. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do 
Obróbki Materiałów EUROTOOL®. 



Targi Kielce - METAL 2016
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WARSAW INDUSTRY WEEK
WS P I E R AM Y  P O L S K I  P R Z E M Y S Ł !

M I Ę D Z Y N A R O D O W E

T A R G I  I N N O W A C Y J N Y C H  R O Z W I Ą Z A Ń

P R Z E M Y S Ł O W Y C H

7-9 LISTOPADA
2016 o r g a n i z a t o r

NOWA ODSŁONA
TARGÓW DLA BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ

Warsaw Industry Week Wspieramy polski przemysł!

Centrum Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, 
z powodzeniem realizuje największe targi branż takich jak, np. budow-
nictwo, motoryzacja, produkty ekologiczne, czy przemysł opakowań. Na 
sukcesy kolejnych wydarzeń wpływa podnoszenie standardów jakości 
organizacyjnej oraz kreowanie nowych trendów. Eventy organizowane 
w Ptak Warsaw Expo odwiedzają tysiące gości. 

Najbliższe wydarzenie dotyczy dynamicznie rozwijającej się branży 
przemysłowej. 

Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych 
„Warsaw Industry Week” odbędą się w dniach 7-9 listopada 2016 r.

W odpowiedzi na potrzeby branży przemysłowej, podczas targów, 
zaprezentowane zostaną najnowsze trendy i rozwiązania technologicz-
ne. Zwiedzający będą mogli porównać oferty wielu producentów, nawią-
zać nowe kontakty i prowadzić rozmowy biznesowe. Podczas wydarzenia 
nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania spotkają się z biznesem. 

Warsaw Industry Week jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Or-
ganizatorzy wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, zaplanowa-
li wszechstronne i kompleksowe targi. Centrum Targowo-Kongresowe 
Ptak Warsaw Expo posiada ogromne możliwości wystawiennicze, dzięki 
którym zaprezentowane zostaną podczas jednej, dużej imprezy niemal 
wszystkie gałęzie branży przemysłowej, w tym: maszyny i narzędzia 
przemysłowe, przetwórstwo tworzyw, automatyzacja i robotyzacja, ob-
róbka metalu tworzyw i drewna, metrologia przemysłowa, kompute-
ryzacja i oprogramowanie dla przemysłu, cięcie i szlifowanie, badania 
i rozwój, BHP oraz wiele innych. Zaplanowane zostało również wiele do-
datkowych wydarzeń towarzyszących takich jak prelekcje, wstąpienia, 
konferencje i prezentacje. 

-	 Kompleksowość,	 lokalizacja	 i	 perfekcyjna	 organizacja	 to	 nasze	
atuty.	Zapraszamy	wszystkich	 	przedsiębiorców	z	branży	przemysłowej	
oferując	 atrakcyjne	 warunki	 i	 indywidualną	 obsługę	 Klienta.	 Promuje-

my	polskie	firmy,	które	są	innowacyjne,	wizjonerskie,	wysoko	cenione	na	
arenie	międzynarodowej.	W	naszym	przypadku	koszt	powierzchni,	którą	
musi	zakupić	wystawca	by	zaprezentować	się	optymalnie,	jest	dostoso-
wany	do	polskich	realiów,	możliwości	i	rzeczywistych	szans	sprzedaży – 
opowiada Agnieszka Cieślik, Dyrektor Projektu. 

Ptak Warsaw Expo jest największym Centrum Targowo-Kongresowym 
w Europie Środkowej. Powstało z myślą o organizacji międzynarodo-
wych targów, kongresów, konferencji, szkoleń, imprez masowych 
i innych eventów komercyjnych. To 6 nowoczesnych hal wystawienni-
czych o łącznej wewnętrznej powierzchni wynoszącej 143 000 m2, ponad 
500 000 m2 powierzchni zewnętrznej oraz 12 000 miejsc parkingowych.

Ptak Warsaw Expo to nieograniczone możliwości ekspozycyjne oraz 
wyjątkowa lokalizacja. Centrum targowe położone jest 10 minut jazdy od 
największego w kraju, międzynarodowego lotniska im. Chopina i ok. 15 
minut jazdy od centrum Warszawy. Dojazd ułatwiają najważniejsze drogi 
krajowe S7 i S8 oraz autostrada A2. Ptak Warsaw Expo to idealne warunki 
do biznesowych spotkań. Ptak Warsaw Expo jest częścią Holdingu Ptak – 
polskiej firmy posiadającej ponad dwudziestoletnie doświadczenie, będą-
cej właścicielem jedynego w Europie Miasta Mody.

Warsaw Industry Week to już 39 impreza targową, która odbędzie 
się w Nadarzynie w bieżącym roku. W 2016 roku zaplanowane są również 
m.in. Międzynarodowe Targi Kosmetyczne „Beauty Days” (16-18 wrze-
śnia), Międzynarodowe Targi Turystyczne „World Travel Show” (14-16 
października), Międzynarodowe Targi Przemysłu Tekstylnego „Fest Te-
xtile” (17-19 listopada), Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne „Warsaw 
Moto Show” (18-20 listopada) oraz Centralne Targi Rolnicze „CTR 2016” 
(25-27.11.2016) oraz wiele innych. 

Warsaw Industry Week 7-9.11.2016 - www.industryweek.pl



Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy

www.epla.pl

ORGANIZATORZY: 

Międzynarodowe
Targi
Poznańskie

SALONY TEMATYCZNE
> Salon Wtrysku 
> Salon Termoformingu
> Salon Kauczuku 
> Salon Maszyn 
> Salon Polimerowej 
   Nauki Polskiej

16%
ZWIEDZAJĄCYCH

Z ZAGRANICY

PONAD

6O.OOO
ZWIEDZAJĄCYCH

5
PAWILONÓW

13O
ZAGRANICZNYCH

DELEGACJI
ZWIEDZAJĄCYCH 45O

NOWOŚCI
NA TARGACH

13OO
WYSTAWCÓW
Z 45 KRAJÓW

W TYM SAMYM CZASIE:

*dane z 2O14 roku z bloku targów 
Taropak, Polagra Food, 
Polagra Tech, Polagra Gastro, 
Invest Hotel

Targi Tworzyw Sztuczny i Gumy - EPLA 
2016 - reklama MTP Polska
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Historia hutnictwa żelaza jest pasjonująca i długa. Pierwsze żelazo uzy-
skiwano z meteorytów żelaznych przekuwając je na potrzebne wyroby. 
Upowszechnienie stosowania żelaza przez opracowanie metody wytopu 
przypisuje się Hetytom w okresie około połowy II tysiąclecia p.n.e. na północ 
od Alp wytopy z rud darniowych pojawiły się około VIII w p.n.e.. Natomiast 
na terenach dzisiejszej Polski rozkwit hutnictwa żelaza nastąpił w I –IV w. 
n.e. W tym czasie znajdowały się tu dwa największe centra metalurgii w bar-
barzyńskiej, środkowej Europie - świętokrzyskie (Nowa Słupia) i mazowiec-
kie (rejon Milanówka, Brwinowa, Pruszkowa).

Fot.	 1.	 Przekrój	dymarki	 świętokrzyskiej	w	Muzeum	Starożytnego	Hutnic-
twa.	Ja	stoję	obok	tylko	dla	pokazania	skali!

Lokalizacja tych centrów wynikała z istnienia bogatych złóż rudy 
żelaza tzw. darniowej. Rudy darniowe ze współczesnego punktu widzenia 
są ubogie w żelazo (30-50%). Dla naszych przodków miały jednak nieza-
przeczalną zaletę – były łatwe do pozyskania, bo zalegały na powierzchni. 
W dodatku umiejętnie eksploatowane złoża rud darniowych są odnawial-
ne. Korzystając z okazji jaką było leżące tuż pod powierzchnią traw pora-
stających podmokłe łąki bogactwo, dawni mieszkańcy Gór Świętokrzyskich 
byli nawet eksporterami rud żelaza w starożytnej Europie. Świadczą o tej 
wymianie handlowej rzymskie monety, naczynia i inne znaleziska archeolo-
gów. To dzięki dymarkom zakończono erę brązu i rozpoczęła się era znacz-
nie trwalszego żelaza.

Skąd wiemy o wytopie rud żelaza na tych terenach? Ks. Stanisław Sta-
szic już w początkach XIX w. sygnalizował o problemach rolników święto-
krzyskich, którzy wykonując prace polowe co rusz natrafiali na krążki żużla 
o średnicy kilkudziesięciu centymetrów utrudniające orkę. W XX w. na serio 
badaniami archeologicznymi hutnictwa na tych terenach zajął się prof. Ka-

zimierz Bielenin, wieloletni wicedyrektor Muzeum Archeologicznego w Kra-
kowie. On to szacował, że głównie na terenach na północny wschód od 
Nowej Słup,i na obszarze o powierzchni ok. 800 km2, zarejestrowano ponad 
6000 stanowisk dymarskich grupujących ok. 400 tys. pieców. Każdy z tych 
jednorazowych pieców pozostawił ślad - często ponad stukilogramowy 
żużel. Nowsze badania wskazują, że wskaźniki ilości dymarek mogą być 
znacznie wyższe.

Fot.	2.	W	pawilonie	muzealnym	mieści	się	fragment	„odkrywki”	z	prac	wy-
kopaliskowych	jakie	prowadzili	archeolodzy.

Fot.	3.	Na	dziedzińcu	muzeum	znajduje	się	wiele	brył	żużla,	pozostałości	po	
dymarkach,	które	można	oglądać	i	dotykać.

Cylindryczne kawały żużla o wadze czasem i ponad 100 kg występują-
ce masowo na świętokrzyskich polach i utrudniające pracę, były przez wieki 

Dlaczego targi Metal są w Kielcach?

Na	fotografii	ruiny	huty	
„Józef”	w	Samsonowie.

Fot.	K.	Dyrda

Fot.	K.	Dyrda

Takie pytanie może zrodzić się w głowie niejednego czytelnika. Przecież z hutnictwem przede wszystkim kojarzy się Górny Śląsk. Skrótem 
myślowym łączymy z nim odlewnictwo i całą produkcję metalową. Skąd to powiązanie metalu z Kielcami?! Ci, którzy mieli historię w szkole, 
przypomną sobie jeszcze o międzywojennym Centralnym Okręgu Przemysłowym tworzonym w rejonie świętokrzyskim. Natomiast mało kto 
wie o Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Tymczasem powiązania są znacznie starsze, sięgają aż starożytności, o czym dowiedzieć się można 
w Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi.
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zbierane i składowane przez rolników na miedzach i w obejściach gospo-
darstw. Stały się z czasem nieodłącznym elementem krajobrazu łysogórskich 
wsi. Znalazło to m.in. wyraz w zwyczajowym nazewnictwie tutejszych pól. 
W rejonie Nowej Słupi często spotyka się wiele mówiące określenia; „Żużlo-
we pole”, „Żużlowiec”, „Żużlowica”, „Chropa” czy „Gryzłom”.

To co przez lata było dla ludności utrapieniem, w okresie międzywojen-
nym przysporzyło właścicielom pól pieniędzy. Huty żelaza w latach 1926–33 
rozpoczęły masowy skup starożytnych żużli, traktując je, z racji wysokiej za-
wartości żelaza (20-40%), jako doskonałą namiastkę rudy. Jak duży zasięg 
miała ta akcja może świadczyć fakt, że tylko jedna huta w Nowym Bytomiu 
miała przetopić ok. 100 000 ton tego materiału.

Dla chcących dowiedzieć się więcej o dymarkach polecam wizytę 
w Nowej Słupi. U stóp Św. Krzyża, na który Drogą Królewską wspina się pra-
cowicie skamieniały pielgrzym Emeryk, znajduje się Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa im. Mieczysława Radwana. Tam właśnie wykonałem zdjęcia żużli, 
czyli pozostałości po pradawnych dymarkach. Sporo o dymarkach (pojmo-
wanych i rekonstruowanych w stary i nowy sposób) można dowiedzieć się 
też ze strony www.dymarki.com lub www.hutnia.pl, z których nieco infor-
macji cytuję powyżej.

Kiedy już będziecie podróżować po okolicach Kielc, proponuję jeszcze 
odwiedzić Muzeum Zagłębia Staropolskiego we wsi Sielpia Wielka. Zakład 
w Sielpi powstał w latach 1821-1841 z inicjatywy uczonego przemysłowca, 
polityka i rektora Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach, księdza Stani-
sława Staszica i ministra skarbu księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 
na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Budowę obiektów prze-
mysłowych oraz osiedla robotniczego wraz ze szpitalem sfinansował Bank 
Polski. Rocznie produkował on około trzech tys. ton wyrobów stalowych. 
Działający w oparciu o węgiel drzewny zakład podupadł pod koniec XIX 
wieku, ale został zamknięty dopiero w 1921 roku. Od 1934 roku pełnił funk-
cję placówki muzealnej. Podczas II wojny światowej muzeum zostało zde-
wastowane i obrabowane przez Niemców (wywieziono z niego 72 wagony 
żelaza, urządzeń i wyposażenia). Po zakończeniu wojny, w latach 1956-1959 
obiekt odremontowano, a w 1962 roku nastąpiła jego reaktywacja, tym 
razem jako oddział warszawskiego muzeum.

Fot.	4.	Powyżej	kilka	z	wielu	maszyn	z	przełomu	XIX	i	XX	w.	zgromadzonych	
w	Muzeum	Zagłębia	Staropolskiego	we	wsi	Sielpia	Wielka.

Aktualnie ekspozycja obejmuje zespół dawnych zabudowań, wraz 
z urządzeniami walcowniczymi i hutniczymi. Do najcenniejszych ekspona-
tów należą: 8-metrowe koło wodne, wykonane według projektu Filipa de 
Girarda oraz około 30 maszyn z przełomu XVIII i XIX wieku, takich jak tokar-
ki, strugarki, prasy, wiertarki i obrabiarki. W ramach ekspozycji plenerowej 
prezentowane jest koło wodne wraz z młotem, pochodzące z XVI-wiecznej 
kuźni. Jako ciekawostkę dodam, że zakład zamknięto prawie sto lat temu, 
a sztuczny zbiornik wodny napędzający koło wodne, to dzisiejsze Jezioro 

Sielpia z piaszczystymi plażami służące wszystkim wypoczywającym. Coś 
jednak pozostało nam z dawnych lat. Samo muzeum jest obiektem cało-
rocznym, czynnym z wyjątkiem poniedziałków. Wystarczy zadzwonić na 
komórkę podaną przy kasie.

Fot.	5.	To	olbrzymie	koło	wodne	służyło	do	napędzania	maszyn	w	zakładzie	
w	Sielpi.	Obecnie	raz	w	roku	puszczana	jest	woda	i	koło	znów	ożywa.

Malowniczym obiektem muzealno-przemysłowym są też ruiny huty 
„Józef” w Samsonowie. Samsonów był wybrany może z uwagi na tradycję, 
bo pierwszy wielki piec tzw. bergamowski powstał w Samsonowie już w roku 
1598, a jego konstruktorem był Włoch Hieronim Caccio. Piec przebudowano 
w XVII wieku by dawał płynną surówkę. Huta „Józef” budowana była z kolei 
w latach 1818-1823 na potrzeby Królestwa Polskiego. Powstała także z ini-
cjatywy ks. Staszica i min. Druckiego-Lubeckiego. Imię „Józef” zawdzięcza 
generałowi księciu Józefowi Zajączkowi, który dokonał uroczystego otwar-
cia w roku 1823. Huta produkowała sprzęt zbrojeniowy, elementy budow-
lane, części maszyn i narzędzia gospodarcze dość krótko, bo do roku 1866. 
Produkowała by może dłużej 800 ton surówki rocznie, ale pożary zdarzają-
ce się kilkakrotnie w historii huty unicestwiły te plany. Ostatni pożar wywo-
łali Rosjanie w zemście za produkcję w hucie broni na potrzeby powstania 
styczniowego. Zakład zniszczono w nocy z 9 na 10 czerwca 1866 i nie został 
już potem odbudowany. Do ruiny przyłożyli jeszcze rękę Austriacy w czasie 
I wojny światowej podpalając wieżę wyciągową. Mimo wszystko, jest to 
jeden z niewielu obiektów, gdzie bez biletu można wejść do tzw. wielkiego 
pieca (choć w ruinie) i z niego wyjść. Całość skupiona na niewielkim terenie 
pozwala uzmysłowić sobie, że produkcja stali w dawnych czasach, to nie były 
zakłady o wielkości współczesnych hut.

Podsumowując tę krótka wycieczkę krajoznawczą – produkcja żelaza 
i z żelaza ma długą tradycję pod Łysogórami, nie tylko na Śląsku. Był to proces 
ciągły, przerywany co najwyżej okresami stagnacji na czas podrośnięcia lasów 
koniecznych do pozyskania węgla drzewnego (gospodarka rabunkowa ma 
na naszych terenach długą historię ☺). Myślę, że warto zrobić sobie krótki 
urlop i spędzić go w okolicach Kielc, by dotknąć przemijającego świata – prze-
mysłowego tym razem. Użytkownicy współczesnych maszyn mogą w Sielpi 
Wielkiej zobaczyć obrabiarki z XIX i początków XX w. i porównać, jak daleko 
odeszliśmy w konstrukcji i wykonaniu od tych prawzorów współczesnych 
obrabiarek.

Dzięki dużym imprezom targowym organizowanym corocznie w Kiel-
cach, miasto Kielce jak i okolice dysponują wieloma miejscami noclegowymi 
w dobrych cenach. Namawiam jednak do pośpiechu w zwiedzaniu tych ni-
szowych placówek muzealnych. Finansowanie niektórych muzeów jako filii 
Muzeum Techniki może się zmienić, i co dziś dostępne, za lat kilka może odejść 
w niebyt. Ale może choć przetrwa bardzo ciekawe muzeum Henryka Sienkie-
wicza w Oblęgorku – warto je odwiedzić, by zobaczyć oryginalne (w 90%) 
meble i urządzenia, które szczęśliwie przetrwały zawieruchy historii.

RD
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Stale jakościowe
Marki Böhler, Uddeholm oraz Buderus bezpośrednio kojarzą się z innowacyjny-

mi stopami specjalnymi i stalą narzędziową. Kilka gatunków stali używanych obec-
nie w nowoczesnej produkcji przemysłowej, wywodzi się właśnie z tego źródła. 
Powyższe marki pozostają liderami na rynku nie tylko ze względu na wyjątkową 
jakość produkowanej stali, ale także ze względu na kompleksowe doradztwo i wy-
jątkową obsługę klienta. Böhler-Uddeholm Deutschland GmbH, jako część struktu-
ry voestalpine Edelstahl GmbH, sprzedaje ponad 30 tys. ton stali rocznie. Na tery-
torium Niemiec ponad 380 pracowników zajmuje się realizacją zamówień klientów. 
W przypadku Polski wielkości te analogicznie wynoszą 7,5 tys. ton stali sprzedanej 
w roku 2015 i ponad 120 zatrudnionych pracowników.

Jakość na pierwszym miejscu
Ze względu na zwiększające się wymagania klientów Böhler-Uddeholm przywiązuje dużą wagę do utrzymania wysokiej jakości wyrobów. 

Ten warunek spełniany jest poprzez ciągłą implementację rozwiązań poprawiających jakość, jak również nieustanną analizę poszczególnych 
procesów i uwzględnianie wiedzy wszystkich pracowników w zakresie postępu 
procesowo-technologicznego.

W przeciwieństwie do większości dystrybutorów stali, w Böhler-Uddeholm 
w Niemczech i w Polsce został zaimplementowany nie tylko System Zarządzania 
Jakością DIN EN SO 2001, ale również DIN EN 9120:2009, dzięki czemu Böhler-
Uddeholm jest certyfikowanym dystrybutorem stali i jej stopów na potrzeby prze-
mysłu lotniczego. Ten System Zarządzania Jakością wymaga stosowania specjal-
nego nadzoru oraz procedur zapewniających pewność całego procesu. Istotnym 
wymaganiem jest także weryfikacja i identyfikowalność poszczególnych produk-
tów w ciągu całego procesu realizacji zamówienia, jak również przestrzeganie od-
powiednich procedur w stosunku do już wytworzonych elementów.

Co łączy Böhler-Uddeholm, AMADA i SWORD ?

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem pił taśmowych i przecinarek

Co łączy Böhler-Uddeholm, Amada i Sword?

Używamy przecinarek AMADA
Böhler-Uddeholm w swoich placówkach w Niemczech do cięcia materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym używa przecinarki AMADA 

PCSAW 330, zaś spółka Böhler-Uddeholm Polska z powodzeniem użytkuje różne modele przecinarek taśmowych AMADA, które w jej przypadku 
przeznaczone są głównie do cięcia bloków ze stali narzędziowych.

W handlu stalą, cięcie jest podstawowym ogniwem łańcucha sprzedażowego. Właściwe zaplecze techniczne oraz organizacja pracy są niezbęd-
ne, by zapewnić odpowiednią jakość tego procesu oraz spełnić wszystkie kryteria niezbędne dla realizacji każdego zamówienia. Böhler-Uddeholm 
w Niemczech posiada 65 gotowych do pracy przecinarek taśmowych obsługiwanych przez wysoko wykwalifikowanych pracowników. Stanowi to 
odpowiednią podstawę do sprostania codziennym wyzwaniom. W Polsce pracują 24 przecinarki taśmowe, w tym 8 przecinarek AMADA. „Często	
musimy	przecinać	wymagające	materiały,	jak	na	przykład	wysokowytrzymałe	stopy	na	bazie	niklu	dla	przemysłu	lotniczego” - wyjaśnia Torsten 
Meincke, dodając „dlatego	też	używamy	jedynie	najwyższych	jakościowo	przecinarek	marki	AMADA.	Od	kilku	lat	polegamy	na	wiedzy	japońskiej	
firmy	AMADA	i	jesteśmy	bardzo	zadowoleni	z	eksploatowanych	maszyn	i	pił	taśmowych.”

Zajmujemy	się	nie	tylko	doradzaniem	naszym	Klientom	w	kwestii	wyboru	odpowiedniego	materiału,	ale	również	dostarczamy	obrobiony	ma-
teriał,	a	nawet	niestandardowe	elementy,	których	potrzebują	-	mówi Torsten Meincke, Kierownik Produkcji Punktu Serwisowego w Düsseldorfie.	
„Przy	użyciu	naszych	nowoczesnych	maszyn	jesteśmy	w	stanie	sprostać	nawet	skomplikowanym	oczekiwaniom	Klientów,	spełniając	najsurowsze	
normy	dotyczące	tolerancji”.	Zakres	naszych	usług	obejmuje	wszystkie	popularne	procesy	obróbki:	cięcie	piłą	taśmową,	toczenie,	szlifowanie,	fre-
zowanie,	jak	i	wiercenie	głębokich	otworów.”
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„Ze	względu	na	specjalne	wymagania	certyfikacyjne	Systemu	Zarządzania	Jakością	wszelkie	prace	obróbcze	wykonujemy	w	specjalnie	wydzie-
lonej	części	produkcji”, wyjaśnia Kierownik Produkcji Torsten Meincke, dodając: „również	maszyny	używane	do	tej	obróbki	muszą	spełniać	szczegól-
nie	wysokie	wymagania.	Dla	nas	ważna	jest	nie	tylko	wydajność	cięcia,	ale	również	zachowanie	norm	jakościowych	dotyczących	powtarzalności	
poszczególnych	detali	i	ich	powierzchni.	Spełniamy	wszystkie	te	wymagania	korzystając	z	maszyn	AMADA”.

AMADA PCSAW 330 – przecinarka pulsacyjna
Böhler-Uddeholm oprócz ”standardowych” przecinarek taśmowych i tarczo-

wych zainstalował w Niemczech również przecinarkę pulsacyjną AMADA PCSAW 
330, wyposażoną w opatentowaną „Technologię Cięcia Pulsacyjnego”.

Ta innowacyjna technologii pulsacji umożliwiającej efektywną pracę wszystkich 
zębów taśmy, znacznie ułatwia pokonywanie bariery skrawalności materiałów osią-
gając bardzo wysoką wydajność cięcia. Zwykle przecinarka AMADA PCSAW 330 wy-
posażona jest w piłę taśmową SMARTCUT BAND o szerokości 41 mm, zaprojekto-
waną specjalnie na potrzeby tej maszyny. Dzięki zastosowaniu takiej piły taśmowej 
możliwe jest zredukowanie odpadów o około 25%, co przyczynia się dodatkowo 
do znacznego obniżenia kosztów i jest szczególnie ważne przy cięciu drogich ma-
teriałów.

Axcella piła taśmowa z węglikami spiekanymi
Z uwagi na wyjątkową twardość skrawanych materiałów, a także ze względu na 

wysokie wymagania dotyczące powierzchni cięcia, firma Böhler-Uddeholm zdecydo-
wała się na dodatkową modyfikację przecinarki PCSAW 330, tak by możliwe było za-
stosowanie pił taśmowych z węglikami spiekanymi AMADA Axcella o wymiarach 41 
mm x 1.3 mm. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne z uwagi na fakt, że niektóre stopy wykorzystywane w przemyśle lotniczym, np. BÖHLER L718 
lub wykonany ze stopu na bazie niklu Nimonic 90, są bardzo trudne do cięcia za pomocą standardowych bimetalowych pił taśmowych.

Firma Böhler-Uddeholm Deutschland używa przecinarki AMADA PCSAW 330 do cięcia szerokiego zakresu materiałów, również tych o mniej-
szych wymiarach wchodzących w skład niewielkich partii produkcyjnych.

„Jest	dla	nas	bardzo	ważne	by	maszyna	była	 łatwo	dostępna,	 tak,	aby	ewen-
tualna	wymiana	zużywających	się	części	była	w	miarę	prosta” - mówi operator ma-
szyny Peter Wiesemann. „Ważną	dla	mnie	zaletą	 jest	przyjazny	 interfejs	programu	
obsługującego	maszynę	i	łatwość	obsługi,	na	przykład	wymiana	piły	taśmowej	zaj-
muje	 jedynie	 kilka	minut.	Tak	właśnie	 jest	w	 przypadku	AMADA	 PCSAW	 330”. Po 
ponad roku użytkowania przecinarki AMADA PCSAW 330 eksperci od stali stopo-
wych z Düsseldorfu są bardzo zadowoleni z jej pracy.

„Nasze	wyniki	są	znakomite”	-	mówi entuzjastycznie Torsten Meincke.	„Uzysku-
jemy	wybitne	wykończenie	 powierzchni	 cięcia	 przy	 najwyższej	 dokładności.	 Rów-
nież	przy	 cięciu	 elementów	bardzo	małych,	 których	grubość	nie	przekracza	5	mm	
z	powodzeniem	używamy	przecinarki	PCSAW	330.	Dzięki	temu	uzyskujemy	najwyż-
szą	powtarzalną	dokładność	tak	w	produkcji	jednostkowej	jak	i	masowej.	Jesteśmy	
także	bardzo	zadowoleni	z	żywotności	węglikowych	pił	taśmowych	AXCELLA”.

Böhler-Uddeholm, AMADA, SWORD
Znacznie większe maszyny AMADA pracują w Polsce. Oddział firmy Böhler-

Uddeholm Polska w Mysłowicach z powodzeniem użytkuje między innymi model 
AMADA H 1300 II, który z powodzeniem tnie duże bloki ze stali narzędziowych o wy-
miarach do 1300 mm2. „Bez	tej	maszyny	obsługa	naszych	klientów	nie	byłaby	tak	szybka	i	efektywna” - mówi Piotr Mielczarek Kierownik Magazynu. 
Stosowanie przecinarek AMADA wyposażonych w piły taśmowe AMADA dostarczanych przez Przedsiębiorstwo SWORD Piły Taśmowe z Gdyni jest 
gwarancją sukcesu na trudnym rynku dystrybucji stali jakościowych. Stwierdzenie to potwierdza pozycja rynkowa Böhler-Uddeholm jako wiodącego 
dystrybutora stali w Niemczech i w Polsce, AMADA producenta najnowocześniejszych przecinarek taśmowych na świecie oraz SWORD – wiodącego 
dystrybutora pił taśmowych w Polsce.

Przedsiębiorstwo SWORD Piły Taśmowe   81-342 Gdynia    ul. Waszyngtona 7    tel. +48 58 668 66 88    fax +48 58 668 66 00    sword@sword.pl    www.sword.pl   

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR PIŁ I PRZECINAREK AMADA W POLSCE
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Abplanalp Sp. z o. o. - Warszawa; tel. 22 379 44 90; www.abplanalptools.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ARCO Andrzej Rudenko - Warszawa; tel. 22 353 27 05; www.arcotools.pl ● ● ● ●

Dolfamex Sp. zo.o. - Jelenia Góra; tel. 75 752 28 11 wew. 371,372; www.dolfamex.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EMUGE-FRANKEN Technik - Warszawa; tel. 22 879 67 31; www.emuge-franken.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

European Technology Sp. z o.o., Sp.k - Warszawa; tel. 22 616 19 82; www.eurotec.pl ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabryka Narzędzi FANAR S.A - Ciechanów, tel. 23 672 44 41; ww.fanar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* FREZWID SP. J. - Skawina; tel. 12 276 33 51 wew. 34; www.frezwid.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* ISCAR Poland Sp. z o.o. - Katowice; tel. 32 735 77 00; www.iscar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ISOTEK Sp z o.o. - Poznań; tel. 61 835 08 50; www.isotek.com.pl ● ● ● ●

ITA SP. Z O.O. S.K.A. - Skórzewo; tel. 61 222 58 00; www.ita-polska.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* MACRO Sp. z o.o. Centrum Techniki - Suchy Las; tel. 61 656 35 55; www.macro.net.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* PAFANA S.A. - Pabianice; kom. 506 293 604; www.pafana.pl ● ● ● ● ●

* Perschmann Sp. z o.o. - Poznań; tel. 61 630 95 00; www.hoffmann-group.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* POLTRA Sp. z o.o. - Stalowa Wola; tel. 15 844 27 71; www.poltra.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* Sandvik Coromant - Warszawa; tel. 22 647 38 80; www.sandvik.coromant.com/pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TBI Tools Ireneusz Cela - Racibórz; tel. 32 777 43 60, 501 005 920; www.tbitools.pl

* TFF - Poznań; tel. 61 873 51 20; www.tff-narzedzia.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* TIZ Implements Sp. z o.o. - Warszawa; tel. 22 423 33 14; www.tizimplements.eu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* „Tools” Sp. z o.o. Narzędzia Skrawające - Siechnice; tel. 71 343 58 58; www.toolswro.com.pl ● ● ● ●

* SILMAX S.p.a. - Włochy; tel. 0039-0123-940301; www.silmax.it ● ● ● ● ● ● ●

* DC SWISS SA - Szwajcaria; tel. 0041 32 491 63 63; www.dcswiss.ch ● ● ● ● ●

* Sphinx Werkzeuge AG - Niemcy; tel. 0041 32 671 21 00; www.sphinx-tools.ch ● ● ● ● ● ●

* SAU S.p.a. - Włochy; tel. 0039 053 64 751; www.sautool.it ● ● ● ●

* Chia-Mo s.r.l. - Włochy; tel. 39 051 73 41 53; www.chiamo.it ●

* Tungaloy Polska Sp. z o.o. - Warszawa; tel. 22 617 08 90; www.tungaloy.com/pl ● ● ●

* WNT POLSKA Sp. z o.o. - Kraków; tel. 12 252 85 70; www.wnt.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* YG-1 - Warszawa; tel. 22 622 25 86,87; www.yg-1.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Narzędzia skrawające - raport

*	Dane	z	raportu	w	roku	2015	oraz	ze	stron	producentów.
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Abplanalp Sp. z o. o. - Warszawa; tel. 22 379 44 90; www.abplanalptools.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ARCO Andrzej Rudenko - Warszawa; tel. 22 353 27 05; www.arcotools.pl ● ● ● ●

Dolfamex Sp. zo.o. - Jelenia Góra; tel. 75 752 28 11 wew. 371,372; www.dolfamex.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

EMUGE-FRANKEN Technik - Warszawa; tel. 22 879 67 31; www.emuge-franken.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

European Technology Sp. z o.o., Sp.k - Warszawa; tel. 22 616 19 82; www.eurotec.pl ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabryka Narzędzi FANAR S.A - Ciechanów, tel. 23 672 44 41; ww.fanar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* FREZWID SP. J. - Skawina; tel. 12 276 33 51 wew. 34; www.frezwid.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* ISCAR Poland Sp. z o.o. - Katowice; tel. 32 735 77 00; www.iscar.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ISOTEK Sp z o.o. - Poznań; tel. 61 835 08 50; www.isotek.com.pl ● ● ● ●

ITA SP. Z O.O. S.K.A. - Skórzewo; tel. 61 222 58 00; www.ita-polska.com.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* MACRO Sp. z o.o. Centrum Techniki - Suchy Las; tel. 61 656 35 55; www.macro.net.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* PAFANA S.A. - Pabianice; kom. 506 293 604; www.pafana.pl ● ● ● ● ●

* Perschmann Sp. z o.o. - Poznań; tel. 61 630 95 00; www.hoffmann-group.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* POLTRA Sp. z o.o. - Stalowa Wola; tel. 15 844 27 71; www.poltra.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* Sandvik Coromant - Warszawa; tel. 22 647 38 80; www.sandvik.coromant.com/pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TBI Tools Ireneusz Cela - Racibórz; tel. 32 777 43 60, 501 005 920; www.tbitools.pl

* TFF - Poznań; tel. 61 873 51 20; www.tff-narzedzia.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* TIZ Implements Sp. z o.o. - Warszawa; tel. 22 423 33 14; www.tizimplements.eu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* „Tools” Sp. z o.o. Narzędzia Skrawające - Siechnice; tel. 71 343 58 58; www.toolswro.com.pl ● ● ● ●

* SILMAX S.p.a. - Włochy; tel. 0039-0123-940301; www.silmax.it ● ● ● ● ● ● ●

* DC SWISS SA - Szwajcaria; tel. 0041 32 491 63 63; www.dcswiss.ch ● ● ● ● ●

* Sphinx Werkzeuge AG - Niemcy; tel. 0041 32 671 21 00; www.sphinx-tools.ch ● ● ● ● ● ●

* SAU S.p.a. - Włochy; tel. 0039 053 64 751; www.sautool.it ● ● ● ●

* Chia-Mo s.r.l. - Włochy; tel. 39 051 73 41 53; www.chiamo.it ●

* Tungaloy Polska Sp. z o.o. - Warszawa; tel. 22 617 08 90; www.tungaloy.com/pl ● ● ●

* WNT POLSKA Sp. z o.o. - Kraków; tel. 12 252 85 70; www.wnt.com ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* YG-1 - Warszawa; tel. 22 622 25 86,87; www.yg-1.pl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Wraz z wprowadzeniem nowej konstrukcji czołowych krawędzi skrawających, frezy NX-
NVDS oraz NB-NVDS, umożliwiają osiągnięcie najwyższej wydajności i niezawodności pro-
cesu obróbki.

Wprowadzone przez firmę FRAISA in-
nowacja daje frezom NVDS niespotykany 
zakres wydajności.

Opatentowana geometria rowka wió-
rowego o dwóch stopniach głębokości, 
oraz zmienny kąt linii śrubowej umożli-
wiają obróbkę z dużą głębokością i szero-
kością frezowania, czyniąc je wyjątkowo 
użytecznymi w obróbce wysokowydajnej 
(HPM) oraz trochoidalnej (HDC).

Dzięki efektywnej ewakuacji wióra, 
narzędzia te osiągają najwyższy stopień 
niezawodności oraz powtarzalności dzia-
łania.

Opracowanie przez firmę Fraisa nowej 
konstrukcji narzędzia ułatwiającej czoło-
we zagłębianie w materiale, umożliwiło 
wprowadzenie terminu wysokowydaj-
ne zagłębianie. Nowe wysokowydajne 
czołowe krawędzie skrawające wchodzą 
w materiał, a specjalnej konstrukcji rowki 
wiórowe usuwają wióry bez zakłóceń, po-

zwalając na ciągłą i bezproblemową pracę.
Korzystając z narzędzi z serii NVDS 

można wdrożyć do procesu obróbki zagłę-
bianie po linii śrubowej nawet pod kątem 
20°. W elementach wymagających obrób-
ki kieszeni, frezy NVDS mogą zagłębiać się 
na głębokość roboczą nawet 15-krotnie 
szybciej niż narzędzia o konwencjonalnej 
konstrukcji. Powiększa to zakres zastoso-
wań tych narzędzi, a w pewnych przypad-
kach pozwala na wyeliminowanie operacji 
wiercenia.

Warto podkreślić szeroki zakres za-
stosowań frezów NVDS. NX-NVDS jest 
szczególnie użyteczny podczas obróbki 
stali narzędziowych w stanie zmiękczo-
nym i zahartowanym, a także żeliwa sza-
rego oraz stopów tytanu. NB-NVDS prze-
znaczony jest do obróbki gatunków stali 
o niskiej twardości, stali w stanie zmięk-
czonym oraz stali nierdzewnych, a także 
stopów tytanu oraz stopów niklu. Frezy 

NVDS umożliwiają obróbkę sumie 
ponad 2000 gatunków stali i innych 
materiałów konstrukcyjnych.

Zalety:
• Znaczny wzrost produktywno-

ści przy zagłębianiu się narzędzia 
w materiale po linii śrubowej lub 
równi pochyłej, dzięki nowej kon-
strukcji ostrzy na czole narzędzia.

• Najwyższa efektywność pod-
czas obróbki wysokowydajnej, 
dzięki pogłębionemu rowkowi wió-
rowemu i zmiennym kącie λ kra-
wędzi skrawających frezu.

• Doskonała wydajność podczas 
obróbki trochoidalnej (HDC)

• Niezawodność procesu obróbki 
oraz powtarzalna żywotność na-
rzędzi, dzięki kontrolowanej ewa-
kuacji wióra oraz dużej odporności 
na zużycie.

• Duża uniwersalność, możliwość 
obróbki różnych materiałów, sto-
sując różne strategie.

• Sprawdzone parametry obróbki 
zawarte w aplikacjach:

- ToolExpert
- ToolExpert HDC
- ToolExpert HelixRamp
• Możliwość usunięcia wstępnej 

operacji wiercenia.

Nowa konstrukcja powierzchni czołowej narzędzia umożliwia szybkie zagłębianie się w materiale

Naroże posiada ochronny promień zaokrąglenia, krawędzie czołowe sfazowane 
w okolicy naroża
• Znaczne wzmocnienie krawędzi skrawającej i ulepszone odprowadzanie wiórów;
• Większa wydajność, trwałość narzędzia i niezawodność.

Nowa geometria krawędzi skrawającej na czole narzędzia - większy kąt natarcia, 
większa przestrzeń na wióry
• Zmniejszone siły skrawania podczas penetracji materiału,
• Duża odporność mechaniczna ostrza, przy dużej odporności na ścieranie zapewniają-

ca wydajną pracę,
• Pewne i wydajne zagłębianie po linii śrubowej nawet pod kątem 20° bez żadnego do-

datkowego wyposażenia.

Płynne przejście pomiędzy częścią czołową narzędzia, a rowkiem wiórowym
• Kontrolowane usuwanie wiórów ze strefy skrawania zapewniające niezawodność i po-

wtarzalność procesu,
• Zmniejszenie termicznych i mechanicznych obciążeń występujących podczas skrawa-

nia dzięki zaokrągleniu kanałów łączących część czołową i rowki wiórowe.

Firma FRAISA poddała powyższe rozwiązania konstrukcyjne ochronie patentowej

Frezy NVDS firmy FRAISA
Nawet 15-krotnie szybsze zagłębianie narzędzia w materiale

Fot.	Na	zdjęciu	frez	NB-NVDS
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Szybkie wejście w materiał daje szansę na duże oszczędności

Znaczący wzrost wydajności poprzez skrócenie czasu wejścia 
w materiał obrabiany

Nadzwyczajna wydajność nowej konstrukcji czołowych krawędzi 
skrawających wynika z zastosowania w nich licznych innowacji technicz-
nych. W porównaniu z konstrukcją frezów z serii NVD szybkość wejścia 
w materiał wzrosła nawet 15-krotnie.

Znaczący wzrost wydajności podczas helikalnego zagłębienia się narzędzi w 
materiale - bezpośrednie porównanie frezów

Porównanie objętościowej wydajności obróbki podczas zagłębiania

NX-NVDS w zmiękczonej stali na formy do obróbki tworzyw sztucznych 1.2738/40CrMnNiMo 8 6 4, RM = 1,000 N/mm2

NB-NVDS w nierdzewnej stali austenicznej 1.4301/X5CrNi18-10

Uniwersalność i najwyższy poziom wydajności
Dużą zaletą narzędzi NVDS jest ich uniwersalność, w kontek-

ście możliwości stosowania i spektrum obrabianych materiałów 
oraz nadzwyczajna wydajność. Dla pewności zastosowania wła-
ściwych parametrów skrawania warto skorzystać z katalogu lub 
oprogramowania ułatwiającego ich dobór.

• ToolExpert – zawiera parametry do podstawowych zastoso-
wań narzędzi, posiadając bogatą bibliotekę materiałów obra-
bianych;

• ToolExpert HDC – do obróbki HDC (dynamicznej, trochoidal-
nej) z ciągłym wykorzystaniem ostrzy skrawających;

•  ToolExpert HelixRamp – do wydajnego zagłębiania narzę-
dzia po linii śrubowej i po równi pochyłej.

Fot.	Frez	NB-NVDS	podczas	
obróbki	trochoidalnej
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Obróbka wysokowydajna (HPC) oraz trochoidal-
na (HDC)

Podobne budową do omawianych frezów narzędzia NX-NVD 
oraz NB-NVD zapewniają bardzo wysoką wydajność podczas ob-
róbki z dużą głębokością skrawania. 

Celem twórców specjalnej konstrukcji czołowych ostrzy na-

rzędzia było utrzymanie tych właściwości w nowych narzędziach 
za wszelką cenę.

Kryteria te zostały spełnione, a nawet w pewnych przypad-
kach efekt okazał się lepszy niż w przypadku wcześniejszych 
narzędzi. Stało się tak dzięki zastosowaniu małego promienia 
ochronnego na narożu, które jest dodatkowo chronione przed 
obciążeniami termicznymi i mechanicznymi.

Porównanie zużycia frezów  po 60 minutach pracy w stali St-37 (235JR)

Frezy NX-NVDS (z kątem natarcia -10°) spisują się doskonale podczas obróbki stali narzędziowych w stanie zmiękczonym i zahar-
towanym, a także żeliwa szarego oraz stopów tytanu.

Frezy NB-NVDS (z kątem natarcia 5°) przeznaczone są do obróbki gatunków stali o niskiej twardości, stali w stanie zmiękczonym 
oraz stali nierdzewnych, a także stopów tytanu oraz stopów niklu.

7 wymiarów technologii NVDS:
• Najlepsza wydajność w obróbce wysokowydajnej (HPM) oraz trochoidalnej (HDC) • Wysokowydajne zagłębianie w materiale

• Niezawodność procesu obróbki oraz powtarzalna żywotność narzędzi • Ułatwienie automatyzacji wytwarzania

• Uniwersalność • Wiarygodne parametry obróbki ToolExpert®

• Regeneracja narzędzi ReTool®

   Zapraszamy na nasze stoisko podczas targów TOOLEX w Sosnowcu - pawilon A212
   ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
   ul. Poznańska 104    T: +48 61 222 58 00   E-mail: info@ita-polska.com.pl
   Skórzewo, 60-185 Poznań   F: +48 61 222 58 01   www.ita-polska.com.pl

i-tec® M
Modułowe stanowisko 
termokurczliwego mocowania narzędzi

Budowa modułowa
możliwość rozbudowy podstawowego urządzenia do zaawansowanego 
stanowiska mocowania termokurczliwego

Wydajne i szybkie nagrzewanie
mocowanie narzędzi z węglika spiekanego (średnice 3-32 mm) 
oraz ze stali szybkotnącej (średnice 6-32 mm)

Ergonomia miejsca pracy
odpowiednio zaprojektowana przestrzeń robocza, z dużą powierzchnią 
do przechowywania oprawek, narzędzi i innych akcesoriów

Uniwersalność stosowania
możliwość mocowania nawet oprawek o bardzo dużym stożku 
SK60 / HSK160 / PSK100 o maksymalnej długości do 650 mm, 
a z przedłużką kolumny nawet  do 1400 mm

Moduły dodatkowe

1) i-tec® M32 2a) i-tec® M32 
oraz i-tec® CS 
z chłodziarką

3) i-tec® M32 
oraz i-tec® CS 
z chłodziarką oraz szafką

2b) i-tec® M32 
oraz i-tec® CX 
z chłodziarką

4) i-tec® M32 
oraz i-tec® CX z chłodziarką 
oraz dwiema szafkami
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Czym jest Bio-Concept w Blasocut?

Mieszalne z wodą emulsje Blasocut pozostają stabilne biologicznie, 
bez użycia bakteriocydów – jest to koncepcja, która z powodzeniem zo-
stała wprowadzona w produktach BLASER wiele lat temu. Bio-Concept 
w Blasocut jest bardzo szczególnym sposobem utrzymania długotermi-
nowej stabilności biologicznej w emulsji do obróbki metali. Wykorzystuje 
on odwieczne prawa natury, w których bakterie normalnie natychmiast 
kolonizują roztwory wodne. 

Aby utrzymać stabilność emulsji, Blasocut świadomie wspiera ten me-
chanizm, tworząc idealne warunki dla nieszkodliwych dla człowieka bakterii. 
Bakterie te obecne są również w wodzie pitnej. Stworzenie przy ich udziale 
naturalnie stabilnego biotopu, gdzie niepożądane bakterie nie mają szans na 

rozmnażanie jest podstawą sukcesu. Nazywamy je wiodącymi bakteriami, 
ponieważ dominują i mają pierwszeństwo w kolonizacji emulsji.

Sytuacja przypomina mechanizm jaki funkcjonuje w każdym z nas - 
odpowiedni poziom dobrej flory bakteryjnej ochrania nasze organizmy 
przed rozwojem innych organizmów chorobotwórczych.

Jakie korzyści przynosi to użytkownikom emulsji Blasocut?

● Najważniejszą korzyścią dla użytkowników jest wyjątkowa kompa-
tybilność z człowiekiem i środowiskiem. 

● Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że nie istnieją żadne niepożądane 
bakterie, dlatego bakteriocydy nie są wymagane.

BLASER Bio-Concept 
W służbie wzrostu produktywności!

BLASER Swisslube jest jednym ze światowych leaderów w dziedzinie 
emulsji chłodząco-smarujących i olejów dla obróbki skrawaniem.

Wdrażana z powodzeniem od kliku lat idea, umożliwia-
jąca użytkownikom produktów BLASER zwiększenie produktywności, za-
kłada optymalizację kosztu we wszystkich aspektach kosztów, jakie ge-
neruje proces produkcyjny.

Jedną z bardziej znaczących pozycji są koszty zasobów ludzkich. 
Wszelkiego rodzaju usprawnienia mające na celu zmniejszenie absen-
cji chorobowych wywołanych płynami obróbczymi, czy poprawa kom-
fortu pracy, mają ogromny wpływ na efektywność pracowników, a tym 
samym na produktywność i wzrost konkurencyjności firmy. W tym celu 
powstał właśnie BLASER Bio-Concept. 

ABPLANALP Sp. z o.o.  

JEST WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM

PRODUKTÓW SZWAJCARSKIEJ FIRMY 

BLASER SWISSLUBE AG w POLSCE



F
N

NUMER 04 (79) 2016 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

33

Dlaczego dodatki bakteriobójcze są niepożądane w emulsjach 
i jakie problemy mogą powodować?
To jest odwieczny dylemat: 

● z jednej strony niepożądane bakterie mają być wyeliminowane jak 
najszybciej,

● ale z drugiej strony poprawna analiza mikrobiologiczna jest złożona 
i wymaga czasu.

Tak więc zasada przyjmowana w praktyce to często „im więcej, tym 
lepiej” (co niestety wiąże się z dodatkowymi kosztami). Przedawkowanie 
środków bakteriobójczych może powodować niepożądane oddziaływa-
nia na skórę i drogi oddechowe. Ponadto, działanie dodatków bakterio-
bójczych słabnie z upływem czasu, ich okresowe uzupełnienia są zwykle 
kwestią domysłów. Dodatkowo, nie bez znaczenia pozostaje konieczność 
posiadania wykwalifikowanego personelu (znów koszty) do prawidło-
wego składowania i stosowania takich dodatków.

Dlaczego wiele konwencjonalnych emulsji do obróbki metali po-
trzebuje środków bakteriobójczych do utrzymania niepożądanych 
bakterii w ryzach?

Niekontrolowany wzrost nieznanych bakterii w tradycyjnych emul-
sjach do obróbki metali ogólnie skraca ich żywotność. Takie bakterie 
mogą zmniejszyć wartość pH, powodować korozję i być przyczyną po-
wstawania nieprzyjemnych zapachów. Włókna grzybni mogą prowadzić 
również do zapychania filtrów. Dlatego ilość bakterii i grzybów musi być 
zminimalizowana w tradycyjnych emulsjach.

Jak to możliwe, że emulsje BLASOCUT długo utrzymują świeżość 
bez dodawania środków bakteriobójczych?

Szczególną cechą formuły zawartej w Blasocut jest wykorzystanie 
nieagresywnej, pierwotnej bakterii naturalnie występującej w wodzie 
pitnej. Formuła koncentratu sprawia, że wszystkie główne składniki po-
zostają niezmienione. Bakterie wiodące zapobiegają rozwojowi niepożą-
danych grzybów i bakterii, które są szkodliwe dla emulsji i użytkowników.

Jak to udowodnić?
Od ponad trzech dekad laboratorium mikrobiologii BLASER analizu-

je próbki emulsji Blasocut od klientów z całego świata. Rezultatem tych 
działań jest bardzo obszerna baza danych, która daje jasny obraz: We 
wszystkich tych próbkach, wzrost bakterii był ograniczony niemal wy-
łącznie do wiodącej bakterii. Niezależne badania naukowe przeprowa-
dzone w Instytucie Higieny na Uniwersytecie w Heidelbergu, kierowa-
nym przez prof. Sonntag, imponująco potwierdziły ten wynik. Profesor 
Sonntag stwierdza zatem, że Blasocut Bio-Concepct wnosi istotny wkład 
w bezpieczeństwo i higienę na miejscu pracy.

Czy „Bio-Concept” może także współpracować z wodą deszczową, 
odsalaną lub zmiękczoną?

Tak, to działa zawsze i wszędzie! Użycie wody o dobrej jakości mi-
krobiologicznej jest z pewnością korzyścią dla długoterminowej sta-
bilności emulsji, ale nasz Bio-Concept jest tak pomyślany, że w emulsji 
Blasocut zawsze rozwijają się bakterie wiodące, bez względu na jakość 
wody. Nawet zaczynając od całkowicie sterylnej wody, bakterie wiodą-

ce bardzo szybko się propagują, z pozostałości poprzednich płynów 
lub z biofilmu. 

Bakterie wiodące nie są zawarte w koncentratach produktów BLA-
SOCUT, one występują w wodzie z której korzystamy na co dzień.

Czy bakterie w emulsjach Blasocut mogą rozmnażać się bez końca?
Nie, ogólna liczba drobnoustrojów w Blasocut wzrasta w ciągu 

pierwszych kilku dni i normalnie stabilizuje się na poziomie około dzie-
sięciu milionów na 1 ml emulsji. To może wydawać się bardzo dużo, ale 
w porównaniu na przykład z jogurtem probiotycznym (100 mln bakterii 
na 1 ml) lub z glebą (100 mln na gram), nie jest to wartość szokująca. 

Emulsje Blasocut nie wymagają dodawania do zbiornika maszy-
nowego bakteriocydów!

Właśnie, dlatego użytkownicy nie mają praktycznie żadnego pro-
blemu z podrażnieniami skóry. Dla wielu z naszych klientów doskonała 
kompatybilność emulsji Blasocut ze skórą jest ważnym powodem decy-
dującym o ich wyborze. Ponadto, na korzyść Blasocut działa brak ob-
ostrzeń i komplikacji związanych ze składowaniem materiałów niebez-
piecznych.

Czy firma Blaser Swisslube oferuje inne płyny do obróbki metalu, 
które nie zostały sformułowane według z użyciem Bio-Concept?

Tak, oprócz produktów Blasocut oferujemy także płyny do obróbki 
metali z zachowaniem tradycyjnych środków bakteriobójczych. Właśnie 
różnorodność naszej oferty sprawia, że Blaser Swisslube jest ogólnoświa-
towym dostawcą płynów do obróbki metali. 

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań BLASER Swisslube.

Abplanalp Sp. z o.o. 

ul. Kostrzyńska 36 02-979 Warszawa
Tel: 22 379 44 00 Fax: 22 379 44 90 

E-mail: biuro@abplanalp.pl, www.abplanalp.pl, www.abplanalp.pl/konkurs-blaser
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System ochrony maszyny 
i wrzeciona w przypadku kolizji

„Zwycięzcą jest…”. Scena: targi PRODEX 2014, gdzie została 
przyznana prestiżowa nagroda dla szwajcarskich technologii i innowacji 
w kategorii wytwarzania i produkcji. Zwycięzca: inteligentny system 
ochrony wrzeciona MSP dla wysokowydajnych frezarek Mikron 
HPM 600U oraz HPM 800U, wyprodukowanych przez GF Machining 
Solutions. 

Szwajcarski producent obrabiarek GF Machining Solutions 
opracował rewolucyjny system ochrony wrzeciona o nazwie MSP, 
który dostarcza klientom wymierne korzyści poprzez wyeliminowanie: 
uszkodzeń wrzeciona, nieprawidłowej geometrii maszyny, przestojów 
oraz kosztów z nimi powiązanych w przypadku niespodziewanej awarii 
wrzeciona.

Aby w pełni docenić zalety i przydatność systemu MSP, należy 
zrozumieć zasadę jego działania: kolizje wrzeciona z przedmiotem 
obrabianym mają miejsce przeważnie podczas pierwszej próby 
wykonania nowego programu NC. Kolizje te występują stosunkowo 
często, zwłaszcza na frezarkach 5-osiowych. Są one przyczyną dużych 
strat finansowych dla użytkowników obrabiarek. System MSP umożliwia 
absorbcję sił osiowych i bocznych, powstałych podczas kolizji. MSP 
chroni i zapewnia doskonałą dokładność geometryczną maszyny 
natychmiast po powrocie wrzeciona po kolizji do normalnych warunków 
pracy. System ten działa we wszystkich kierunkach ruchu narzędzia i nie 
jest ograniczony wyłącznie do osi Z.

W trakcie prac ustawczych, maszyna pracuje w trybie bezpiecznym 
przy prędkości posuwu ograniczonej do 12 m/min. Połączenie systemu 
ochronnego MSP i zredukowanej prędkości posuwu gwarantuje, że 
zarówno wrzeciono jak i maszyna są w pełni zabezpieczone przed 
uszkodzeniami przy wystąpieniu kolizji. Jeśli warunki produkcyjne 

wymagają wyższych prędkości przesuwów, obrabiarka może pracować 
w trybie standardowym z pełną prędkością osi. 

Fot.	3.	System	ochrony	antykolizyjnej	MSP,	opracowany	przez	GF	Machi-
ning	Solutions,	eliminuje	kosztowne	skutki	kolizji	 i	ma	decydujący	wpływ	
na	poprawę	niezawodności	procesu	produkcji.

Stale aktywny system MSP chroni geometrię maszyny, eliminuje 
przestoje, gwarantuje pełną kontrolę kosztów, zmniejsza wartość 
składki na ubezpieczenie maszyny i ułatwia obliczenie przewidywalnej 
dostępności maszyny do pracy. System MSP jest dostępny wyłącznie 
we wrzecionach Step-Tec (firma należąca do GF Machining Solutions) 
o prędkości obrotowej 20 000 min-1.

GF Machining Solutions Sp. z o.o.
Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy
05-090 Raszyn, Polska
www.gfms.com/pl 

Zobacz działanie systemu MSP https://youtu.be/ys8oumdesNU

Innowacyjny system MSP (Machine Spindle Protection) opracowany przez GF Ma-
chining Solutions zapobiega uszkodzeniu wrzeciona, chroni maszynę, zmniejsza 
przestoje oraz koszty spowodowane nieoczekiwaną kolizją wrzeciona.

Fot.	1.	Frezarka	5-osiowa	Mikron	HPM	800U	z	systemem	ochrony	wrze-
ciona	MSP	

Fot.	2.	Przedstawienie	działania	systemu	antykolizyjnego	MSP



ABPLANALP Sp. z o.o. - Chłodziwa Blaser 
zwiększają Twoją produktywność
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Mocowanie 3P System 3R
Pierwszym rodzajem mocowania jaki przedstawiamy jest dość 

prosty system 3P, czyli 3 punktów podparcia stosowany dla większych 
detali. Praktycy mówią wtedy: „A po co specjalne uchwyty, kładziemy 
na stole, dociskamy jakąś „laszą”, czy mówiąc bardziej po polsku łapą 
dociskową i po kłopocie.”. Może tak być, pod warunkiem, że płyta ob-
rabiana jest sporo większa od wycinanego kształtu i pozostaje pewien 
margines materiału, który możemy oprzeć o brzeg stołu. Filozofia ta-
kiego mocowania jest dobra dla rozrzutnych i bogatych. Bo za każdym 
razem kupować trzeba za duże kawałki materiału, takie by dało radę 
oprzeć je na ramie. Ile takich za dużych kostek jest w roku? A przecież 
stale ledeburytyczne do pracy na zimno jak NC10 czy NC11LV (1.2379) 
należą do materiałów kosztownych.

Rys.	1.	Pole	obróbcze	drążarki	drutowej	nie	dochodzi	do	ramy	(stołu).

Lepiej podeprzeć materiał w 3 punktach, wystarczających do wy-
znaczenia płaszczyzny. Odległość punktów podparcia od ramy podyk-
towana jest tym, że prowadzenia drutu tnącego materiał i tak nie po-
zwalają podjechać nim „na styk” do ramy. Dobrze zresztą, bo widzę już 
te pomyłkowo pocięte części maszyny. System 3P polega na przykrę-
ceniu do ramy dwu precyzyjnie szlifowanych listew w kształcie jaskół-
czego ogona (stanowiących powtarzalne, referencyjne linie względem 
układu współrzędnych) i założeniu na nie przesuwnych podpór – su-
portów. Suport w narożniku może pozostać nieruchomy, dwa pozostałe 
przesuwa się tak, by podeprzeć jeszcze 2 punkty obrabianego materia-
łu. Zaletą rozwiązania 3P jest m.in. mocowanie detali o zalecanej re-
kordowej wadze do 60 kg, przy równoczesnym odsunięciu elementów 
poza martwą strefę, gdzie i tak nie zachodzi cięcie z uwagi na rozmiary 
części maszyny prowadzących drut.

Fot.	1.	Przykłady	mocowania	3P	z	firmy	System	3R.

Innym, podobnym mocowaniem średnich i dużych elementów wa-
żących więcej niż 15 kg może być zastosowanie suportów wysuwanych 
mocowanych bezpośrednio na stole maszyny lub na liniałach referen-
cyjnych typu jaskółczy ogon. Przykręcane do stołu są rozwiązaniem 
tańszym, natomiast te przesuwane po liniałach dają się szybko prze-

SYSTEM 3R - Mocowania detali 
dla drążarek drutowych (WEDM)

Jednym z raportów publikowanych w bieżącym numerze Forum Narzędziowego jest raport poświę-
cony oferowanym na rynku drążarkom drutowym. Sama obrabiarka to nie wszystko, potrzebne są jesz-
cze uchwyty utrzymujące obrabiany, cięty materiał stabilnie we właściwej pozycji. W związku z dużą 
różnorodnością mocowań obrabianych elementów na stole (ramie) wycinarki drutowej chcę w artykule 
przedstawić ich różne wersje. Wybór właściwego, jego stosowanie będzie zależne od specyfiki wyko-
nywanych prac. Mocowania te pokazujemy od najprostszych do droższych, które mogą umożliwić auto-
matyzację zmiany obrabianych detali pozwalając na pracę bezobsługową w dłuższym przedziale czasu.

c.d	artykułu	str.	38	»»»



Stal Superplast®300 - reklama OBERON
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mieszczać, przy minimalnym czasie zaciskania w wybranym położeniu. 
Oczywiście 3P i suporty nie pozwalają na automatyczne zmiany detalu.

Fot.	2.	Mocowanie	suportami	nastawnymi	na	stole	System	3R.

Fot.	3.	Mocowanie	suportami	nastawnymi	System	3R.

Mocowania Ruler System 3R
Mocowanie Ruler (czyli tłumacząc na język polski linijka) pozwalają 

mocować elementy duże i małe, ustawiane na stole maszyny. Podobnie 
jak w 3P spód elementu obrabianego może być ustawiany na poziomie 
„0” lub „+4mm”. Zastosowanie dwóch Rulerów lub jednego i suportu 
przestawnego pozwala podtrzymać detale o dużej wadze. Przy wielu 
drobnych różnych elementach można zastosować Rulery pojedyncze, 
jednostronne, a pomiędzy nimi dwustronny. Ma się wtedy dwa pola do 
ustawiania detali, przy czym zależnie od orientacji względem osi X lub Y 
maszyny są one w różnym kształcie.

Fot.	4.	Ruler	jednostronny	z	firmy	System	3R.

Do samych Rulerów istnieje wiele zacisków czy imadeł pozwalających 
podtrzymać elementy prostopadłościenne lub okrągłe o małych czy śred-
nich rozmiarach, jak widać na sąsiednich zdjęciach. w zasadzie wyobraź-
nia twórców systemu była nieskrępowana, bo zaciski pozwalają rozmaicie 
mocować elementy zorientowane równolegle jak i prostopadle do stołu.

Fot.	5.	Ruler	dwustronny	z	firmy	System	3R.

Mocowania na głowicach wymiennych
Małe i średnie detale można mocować za pomocą wymiennych 

głowic poziomujących. Jak nazwa wskazuje, głowice posiadają regulację 
położenia ciętego elementu względem stołu, tak by trzymany w szczę-
kach imadła element przeznaczony do cięcia dawał się bez problemu 
ustawić równolegle do płaszczyzny stołu. Rozwiązanie jest stosowane 
wtedy, gdy nie stosujemy precyzyjnie skantowanych elementów obrabia-
nych, tylko używane są detale z „czarnymi” bokami jako tańsze w wyko-
naniu. Ewentualne niedokładności obrabianej przygotówki kompensuje 
się regulacją głowicy. Tu podobnie jak przy Rulerach jest wiele możliwości 
uchwycenia elementów, czy to okrągłych czy prostopadłościennych. Gło-
wice pozwalają precyzyjnie trzymać detale do 15 kg wagi.

Fot.	6.	Głowica	poziomująca	System	3R	mocowana	na	listwach.

Powyżej zdjęcie głowicy zamocowanej na wspomnianych już li-
stwach referencyjnych. z tyłu głowicy poziomującej znajduje się śruba 
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zaciskowa. To nią mocuje się głowicę na listwie referencyjnej. Po-
wtarzalność mocowania zapewnia np. przestawny zacisk na listwie, 
tzw. zderzak. Taki układ ma zastosowanie przy ręcznym wymienia-
niu głowic. Wymiana automatyczna jest możliwa, jeżeli głowica jest 
przystosowana do mocowania Macro. Jest to mocowanie dokładne, 
powtarzalne. Podstawy z chwytem Macro wymagają wtedy typowej 
instalacji sprężonego powietrza, które potrzebne jest do mocowania 
i oczyszczania płaszczyzn odniesień ( tzw. punktów referencyjnych).

Fot.	 7.	 Nierdzewne,	 automatyczne	 mocowanie	 Macro	 System	 3R	 do	
WEDM.

Fot.	8.	Głowica	System	3R	z	imadłem	uniwersalnym	do	przedmiotów	okrą-
głych	i	prostopadłościennych.

Warto przemyśleć stosowanie głowic, bo nawet nie mając środków 
na automatyzację, przy małych i średnich detalach opłaca się mieć gło-
wice poziomujące mocowane nie na automatycznym, ale sterowanym 
ręcznie uchwycie Macro. Zaciskanie i luzowanie przebiega wtedy za 
pomocą dźwigni. Napisałem „głowice”, w liczbie mnogiej, bo przy małych 
i średnich detalach istotny jest czas ustawiania względem obróbki. 20 lat 
temu, kiedy wydajność cięcia była na poziomie 30 – 40 mm2/ minutę, 
ustawianie względem czasu obróbki nie było procentowo duże. Współ-
czesne drążarki drutowe tną materiał 10 – 15 razy szybciej, ponad 500 

mm2/min i żal tracić czas na ustawianie, skoro maszyny zarabiają tylko 
wtedy, kiedy tną. Stąd wspomniane powyżej min. dwie głowice poziomu-
jące. Podczas kiedy jedna jest założona i przebiega na niej cięcie, druga 
jest poziomowana i ustalane są współrzędne poza maszyną.

Właśnie ustawianie poza maszyną pozwala najbardziej przyspieszyć 
pracę obrabiarki. Samo założenie, wymiana wypoziomowanej głowicy 
z detalem do obróbki trwa około 1-2 minut. Zyskujemy dziennie sporo 
„czasu wolnego”, a liczba dodatkowych godzin pracy maszyny, które 
nagle „urodziły się” powoduje, że klienci nie odchodzą z kwitkiem wobec 
braku mocy przerobowych narzędziowni. Ustawianie poza maszyną na 
klockach granitowych daje duże oszczędności i zdecydowanie przyspie-
sza wykonywanie zleceń cięcia małych i średnich przedmiotów.

Proste rozwiązania na początek
Ponieważ w obecnych czasach skrupulatnie liczymy każdy wydany 

grosz, warto pomyśleć jakie rozwiązanie chce się mieć docelowo. a biorąc 
pod uwagę ilość dostępnych środków można realizować je etapami. 
Część klientów wybiera pojedynczy Ruler lub imadło uniwersalne mo-
cowane bezpośrednio na ramie, bez pośrednictwa listew referencyjnych 
czy uchwytów. Stopniowe budowanie systemu uchwytów ma sens jeżeli 
nie kupujemy ich np. w leasingu z nową maszyną, tylko dokupujemy do 
już posiadanych obrabiarek. W koszcie nowej inwestycji, duży komplet 
imadeł oceniany na 6 – 10 tys. ₠ jest ułamkiem ceny i wart jest kupienia 
w komplecie. Bo czy ktoś kupuje np. centrum frezarskie i oszczędza na 20 
oprawkach do narzędzi? 

Przykład imadła przykręconego po prostu do stołu drutówki, a po-
zwalającego mocować małe i średnie detale o przekroju prostokątnym 
i okrągłym na zdjęciu poniżej:

Fot.	9.	i	Fot.	10.	Imadło	uniwersalne	zamocowane	do	stołu	obrabiarki.

Podsumowując temat rodzajów mocowań dla drążarek drutowych 
można napisać, że wybór sposobu mocowania zależy od kształtu ob-
rabianych przedmiotów, ich wielkości, a co za tym idzie wagi i poziomu 
obciążenia maszyny. W każdym przypadku oprzyrządowanie powinno 
służyć wygodzie obsługi, przyspieszać i ułatwiać pracę. Chętnie pomo-
żemy Państwu, przedstawiając dostępne rozwiązania, które znalazłyby 
zastosowanie w konkretnej produkcji poprzez przygotowanie indywidu-
alnej oferty dla danego zakładu. Jeżeli artykuł wzbudzi Państwa zaintere-
sowanie postaramy się kontynuować wątek pokazując inne przykładowe 
rozwiązania. 

Czekamy na telefony oraz maile.

Robert	Dyrda

Przedstawiciel System 3R w Polsce - OBERON Robert Dyrda

Ul.	Cicha	15,	88-100	Inowrocław
E-mail:oberon@oberon.pl,	tel.	601	89	54	84
Zdjęcia:	materiały	reklamowe	System	3R
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Sztywna i niezawodna konstrukcja
Obrabiarki z serii ecoline od lat dostarczają najlepszych rozwiązań 

w dziedzinie obróbki skrawaniem nastawionej na obniżenie kosztów pro-
dukcji. Pionowe centra obróbkowe z serii ecoMill V łączą w sobie wysoką 
funkcjonalność z przystępną ceną. 

Nowa generacja obrabiarek obejmuje trzy rozmiary maszyn: ecoMill 
600 V, ecoMill 800 V oraz ecoMill 1100 V, różniące się od siebie drogą prze-
jazdu w osi X oraz wielkością stołu. 

Centra obróbkowe z serii ecoMill V gwarantują Państwu wydajną ob-
róbkę frezarską na najwyższym światowym poziomie. Innowacyjne roz-
wiązania oparte na wieloletnim doświadczeniu i współpracy konstrukto-
rów w połączeniu z komponentami najlepszych, światowych dostawców, 
są gwarancją najwyższej jakości i niezawodności. 

Cechą charakterystyczną nowych obrabiarek ecoMill V jest udosko-
nalona konstrukcja C-frame, zapewniająca stabilną pracę osi Y w całym 
zakresie jej przesuwu. 

Obrabiarki w standardzie wyposażone są w kompensację tempera-
turową, która gwarantuje wysoką stabilność i dokładność prowadzonych 
procesów produkcyjnych. 

Ważną innowacją jest zastosowanie przekładni bezpośrednich dla 
napędu osi liniowych X i Y, zamiast wcześniej stosowanych przekład-

ni pasowych. Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu przekładni śrubo-
wo-tocznych w I klasie dokładności, uzyskano dokładność pozycjonowania 
w osiach liniowych X/Y/Z poniżej 6 µm (wg ISO 230-2) - bez liniałów pomia-
rowych. Konstrukcja mechaniczna nowych centr obróbkowych ecoMill V zo-
stała zoptymalizowana z wykorzystaniem metody numerycznej MES (Metoda 
Elementów Skończonych).

Nowa rewolucyjna seria ecoMill V
Nowa generacja pionowych centr obróbkowych ecoMill V została zaprezentowana po raz pierwszy na 
targach EMO w Mediolanie. Mimo, iż obrabiarki pojawiły się w sprzedaży dopiero na początku marca 
bieżącego roku, to już teraz cieszą się dużym uznaniem i zaufaniem klientów na całym świecie. Udo-
skonalona konstrukcja, innowacyjny, dotykowy panel sterowania oraz bogata konfiguracja podstawowa 
sprawiają, iż nowe ecoMill V sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników. 

ecoMill 600 V ecoMill 800 V ecoMill 1100 V

Przejazd w osi X mm 600 800 1100

Przejazd w osi Y mm 560

Przejazd w osi Z mm 510

Wymiary stołu roboczego mm 900 x 560 1100 x 560 1400 x 560

Max. obciążenie stołu kg 600 800 1000

Wysokość stołu od powierzchni posadowienia mm 850

Max. prędkość obrotowa wrzeciona min-1 12.000

Max. moc wrzeciona [40% ED] kW 13

Max. moment obrotowy wrzeciona [40% ED] Nm 83

Posuw szybki w osiach liniowych X/Y/Z m/min 30 / 30 / 30

Pojemność magazynu narzędzi szt. 30

Tabela	1.	Dane	techniczne	pionowych	centr	obróbkowych	ecoMill	V

Komponent	mechaniczny	ecoMill	1100	V

Hala A, stoisko 102
od 4 do 6 października 2016
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Obrabiarki nowej generacji:

Obrabiarka	ecoMill	600	V

Obrabiarka	ecoMill	800V

Obrabiarka	ecoMill	1100V

Innowacja na skalę światową, niedostępna w tym segmencie 
obrabiarek, stała się faktem!

Dotykowy panel sterowania DMG MORI Multi-Touch SLIMline® 
ze sterowaniem SIEMENS 840D solutionline

Nowe obrabiarki z serii ecoMill V zostały wyposażone w sterowa-
nie SIEMENS 840D solutionline oraz 19” innowacyjny, dotykowy panel 
sterowania, który ułatwia pracę operatora. Przyjazne w obsłudze oraz 
intuicyjne sterowanie skraca do minimum czas wdrożenia produkcji. Za-
awansowana symulacja 3D z wieloma funkcjami wizualizacji pozwala 

w łatwy i szybki sposób zweryfikować poprawność programu, a tym 
samym zapobiec nieplanowanym kolizjom na obrabiarce. 

Możliwość importu konturu z pliku DXF do programu NC umoż-
liwia przygotowanie programów obróbkowych nawet skomplikowa-
nych części maszyn.

Najistotniejsze cechy nowego, dotykowego panelu obsługowego 
oraz sterowania SIEMENS 840D solutionline:

► Ergonomiczna konstrukcja na bazie technologii XXI wieku;
► Graficzne wsparcie programowania na każdym etapie progra-

mowania;
► Dotykowy panel sterowania;
► Możliwość importu konturu z pliku DXF bezpośrednio na obra-

biarce (opcja);
► Zaawansowana symulacja 3D;
► DMG MORI SMARTkey®, który reguluje poziom odstępu do ob-

rabiarki a także pełni funkcję pamięci przenośnej;
► 4GB pamięci w standardzie;
► Łatwy transfer danych dzięki dwóm złączom USB oraz złączu 

ETHERNET w standardzie;
► Szybkie przetwarzanie bloków programu 1,5 ms;
► Funkcja Advanced Surface (szybkość, dokładność, jakość po-

wierzchni) w standardzie;
► Szeroki zasób cykli obróbkowych i pomiarowych w standardzie.

Podsumowanie

Wysoka funkcjonalność oraz bogata konfiguracja podstawowa ob-
rabiarki w połączeniu z atrakcyjną ceną sprawiają, iż nowe ecoMill V 
są idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych przedsię-
biorstw, przy elastycznej produkcji jednostkowej oraz produkcji seryjnej.

Sztywna konstrukcja oraz kompensacja temperaturowa zapew-
niają stabilność prowadzonych procesów produkcyjnych, co przekła-
da się na wysoką precyzję obrabianych części oraz jakość uzyskanej 
powierzchni.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum Technologiczne-
go w Pleszewie, gdzie możecie Państwo zawsze zapoznać się z moż-
liwościami nowych pionowych centr obróbkowych ecoMill V oraz po-
zostałych obrabiarek koncernu DMG MORI. 
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Jego zalety:

● Maks. średnica pręta 22 mm;

● Nadzwyczaj krótkie czasy obróbki > wysoka produktywność;

● Do wyboru suporty CNC tokarski poprzecz., wiertarski lub krzyżowy;

● Szybkie ustawianie narzędzi, uzębienie INDEX system W;

● Wszechstronna, kompletna obróbka detali;

● Chłodzone cieczą motowrzeciona. 

Imponująco szybki
Niezwykle wszechstronny
MS16 Plus

Wielowrzecionowy automat tokarski

MS16 Plus: Nadzwyczaj wysoka moc zapewnia maksymalną wy-
dajność produkcyjną przy niewielkiej powierzchni posadowie-
nia obrabiarki

● Suport do toczenia poprzecznego dla maks. wydajności skrawania

● Bęben wrzecionowy z pojedynczymi napędami wrzecion roboczych

● Suport przecinający CNC z wydłużonym przesuwem do obróbki 
detalu od strony tylnej

● Opcjonalnie: suport przecinający i oddzielny suport do obróbki 
detalu od tyłu

● Wysokodynamiczne wrzeciono synchroniczne do obróbki strony 
tylnej detalu z krótkimi czasami przyspieszenia i hamowania

● Maksymalnie 12 suportów narzędziowych z 1 lub 2-ma osiami 

● Możliwa większa ilość narzędzi na każdy suport krzyżowy

● Łatwo dostępna, obszerna przestrzeń robocza umożliwia wygodne 
i szybkie przezbrajanie

● Obróbka przy użyci osi C w każdym położeniu wrzeciona

● Możliwe toczenie wielokątów oraz obróbki frezarskie

● Monitor dotykowy 18,5" ze sterowaniem INDEX C200D sl

Fot. Automat tokarski wielowrzecionowy CNC MS16 -Plus

Dane techniczne
Maks. średnica pręta mm 22

Maks. prędkość obrotowa mm-1 10.000

Moc (25%) kW 15

Moment obrotowy (25%) Nm 18

Suport narzędziowy max. 12

Wrzeciono synchroniczne 1

Stacje do wiercenia od tyłu max. 3

GALIKA Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 12/4; 00-592 Warszawa; tel. + 48 22 848 24 46

ul. Kolista 25; 40-486 Katowice; tel. + 48 32 735 0 376
www.galika.pl • www.galika.com • galika-ears@galika.pl



GALIKA - Sprzedaż maszyn CNC, serwis, 
części zamienne

Sprzedaż maszyn CNC,  serwis,  części zamienne 

Tokarki,  
Automaty tokarskie; 

Centra:  
Tokarsko-frezarskie 

Automaty tokarskie, jedno 
i wielowrzecionowe;  

Centra:  
Tokarsko-frezarskie,  
Tokarsko-szlifierskie 

Obrabiarki do profili 
Ślimakowych; 

Dłutownice CNC 

Elektrodrążarki wgłębne; 
Wycinarki drutowe 

Prasy:  
do tuszowania/sprawdzania 

form oraz tłoczników 

Szlifierki  
cylindryczne 

Szlifierki  
płaskie 

i profilowe 

Piece przemysłowe  
do obróbki  

cieplno- chemicznej 

Urządzenia do  
precyzyjnego cięcia 
strumieniem wody 

5-cio osiowe 
Centra obróbkowe 

5-osiowe,  2-wrzecionowe 
centra  

do produkcji wielkoseryjnej; 
Automaty obrotowo-taktujące 
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„To trochę paradoks, że zjeździwszy świat wzdłuż i wszerz w poszu-
kiwaniu ciekawych informacji o koncernie Mitsubishi, na najciekawsze 
informacje natknąłem się w Polsce. a mianowicie takie, że w ofercie Mit-
subishi Electric poza telewizorami, windami, klimatyzatorami etc. znaj-
dują się również urządzenia do obróbki metali oraz systemy sterowania 
maszyn CNC”.

„A dowiedziałem się o tym zupełnie przypadkiem, w czasie 
wizyty u znajomego, pracującego w warszawskiej siedzibie firmy 
Abplanalp – jak się okazuje, wyłącznego dystrybutora urządzeń 
do obróbki elektroerozyjnej firmy Mitsubishi. Korzystając z okazji 
udało mi się złapać dyrektora marketingu firmy Abplanalp, Pana 
Grzegorza Ziółkowskiego i zamienić z nim kilka słów...”.

Serdecznie zachęcamy do przeczytania wywiadu, z którego dowie-
cie się więcej na temat historii Mitsubishi, przedstawicielstwa Abplanalp 
w Polsce oraz możliwości jakie dają nowoczesne elektrodrążarki Mitsu-
bishi Electric.

Cały wywiad na stronie: http://www.abplanalp.pl/wiedza/ab-
planalp-i-mitsubishi-doskonala-harmonia

reklama

Abplanalp i Mitsubishi 
    Doskonała harmonia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.transcorn.pl

Materiały eksploatacyjne oraz części 
zamienne do maszyn EDM i WEDM - 
reklama TRANSCORN



Inter - Plast lider na rynku obrabiarek 
używanych - reklama INTER - PLAST 
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Pogoń za coraz większymi prędkościami cięcia doprowadziła do wy-
nalezienia drutów pokrywanych fazą gamma. Druty te już od wielu lat 
nie są nowością. Wiele zakładów na całym świecie stosuje je z powodze-
niem. Jednak w Polsce nie są jeszcze popularne. Z naszego doświadczenia 
w sprzedaży elektrod drutowych, możemy powiedzieć, że 80% zakła-
dów stosuje elektrody mosiężne. 20% naszych klientów używa elek-

trod drutowych mosiężnych, pokrywanych czystym cynkiem lub elek-
trod miedzianych w otulinie mosiężnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest po pierwsze cena elektrod drutowych pokrywanych mosiądzem fazy 
gamma, która jest o 40 % wyższa od zwykłych elektrod. Drugą prze-
szkodą jest fakt, że wiele zakładów nie dostrzega różnicy między popu-
larnym drutem mosiężnym, a tym wysoko zaawansowanym, ponieważ 
wielu operatorów maszyn nie wie jak ustawić parametry maszyny, aby 
w pełni móc cieszyć się jakością tych nowych elektrod drutowych. Zachę-
cam jednak do przyjrzenia się bliżej wysoce zaawansowanym elektrodom 
drutowym w otulinie typu gamma, ponieważ właściwe ich użytkowanie 
skraca czas pracy obrabianego elementu oraz podnosi jego jakość.

Drut mosiężny z pokryciem fazą mosiądzu typu Gamma
Drut ten zbudowany jest z rdzenia mosiężnego i pokrycia mosiężne-

go fazy gamma. Jest podobny do drutu mosiężnego pokrywanego cyn-
kiem, z tą różnicą, że pokrycie z czystego cynku jest zastąpione przez 
pokrycie z mosiądzu gamma, gdzie zawartość cynku jest na poziomie od 
57% do 70%. Dostępny jest w wersjach z twardym i półtwardym rdze-
niem mosiężnym. Szybkość cięcia tym drutem jest typowo 10 do 25% 
większa niż dla drutów pokrytych czystym cynkiem i 20 do 40% więk-
sza porównaniu do drutu mosiężnego. Druty mosiężne z pokryciem fazą 
gamma są dostępne z rdzeniami mosiężnymi o różnym składzie. W swojej 
ofercie posiadamy również druty miedziane w otulinie mosiężnej typu 
gamma.

Chciałam również dodać, że mosiądz typu gamma podobnie jak mo-
siądz typu beta, sam w sobie nie jest żadnym novum. Dopiero odkry-
cie, że atomy cynku dyfundują w mosiądz, a atomy miedzi dyfundują 
z mosiądzu do cynku w procesie obróbki cieplnej w ściśle określonych 
warunkach, w kontrolowanej wysokiej temperaturze, w atmosferze gazu 
obojętnego zwanej odprężaniem dyfuzyjnym, doprowadziło do produk-
cji cienkiego drutu o średnicy np. 0,20 mm. Odkrycie to zwróciło uwagę 
operatorów i producentów elektrodrążarek drutowych, które od tej pory 
są dostosowane do pracy właśnie na elektrodach drutowych z pokry-
ciem mosiądzem typu Gamma. Zachęcam tu do wykorzystywania pa-
rametrów zaawansowanych technologicznie elektrodrążarek, których 
najnowsze modele coraz częściej i z wielką radością możemy oglądać 
podczas wizyt u naszych stałych lub potencjalnych klientów.

Iwona	Hiszpańska

Elektrody drutowe 
pokrywane mosiądzem typu GAMMA

 

Używane elektrodrążarki erozyjne EDM 
oraz frezarki

MAC TEC e.K. • Dahlienweg 8 • D - 56281 Emmelshausen
Tel.: +49 - (0) 67 47 - 94 8001 • Fax.: +49 - (0) 67 47 - 94 8002
E-Mail: schwarz@mac-tec.de • Internet: www.mac-tec.de

•	Firma MAC - TEC zajmuje się 
sprzedażą używanych elektrodrążarek 
erozyjnych od ponad 15 lat.

•	Nasza oferta obejmuje: wycinarki 
drutowe, elektrodrążarki wgłębne oraz 
maszyny do otworów jak również 
centra obróbcze, frezarki i HSC maszyny.

•	Zajmujemy się również kupnem nowych maszyn.

www.mac-tec.de

Charmilles Robofil 440CC
Sodick AQ 750 L

Charmilles HD 8

Fanuc Alpha 0C

Sodick AQ 35 L Mikron XSM 600 U

reklama
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Drążąrki drutowe - raport
PRODUCENT Accutex Mitsubishi Electric

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Abplanalp Sp. z o.o.

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) zanurzeniowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy ruchomy ruchomy nieruchomy nieruchomy ruchomy

Wymiary maszyny (mm) 4350x3600x2740 2950x2560x2210 2750x2560x2120 5375x5045x2823 2687x3030x2150 2025x2760x2015

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 8500 3500 2500 9000 3500 2700

Pobór mocy (kVA) 13,5 13,5 13,5 23 13,5 13,5

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 300 400 5000 4000 1500 500

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1685x990x595 990x560x265 765x535x215 2000x1600x395 1050x820x305 810x700x215

Maksymalna wysokość detalu (mm) 595 265 215 395 305 215

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 1100x650x600 560x360x300 350x250x220 1300x1000x400 600x400x310 400x300x220

Zakres oso u - v (mm) 150x150 100x100 80x80 150x150 150x150 120x120

Dostępne średnice drutu (mm) 0.15-0.33 0.15-0.33 0.15-0.33 0.1 - 0.3 0.1-0.3 01 - 0.3

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 10 10 10 10 10 10

Układ do cięcia pod kątem (tak/nie/opcja) tak tak tak tak tak tak

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) 22.5/100 22.5/100 22.5/80 15/260mm 15/260mm 15/200mm

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 330 330 330 500 500 500

Centralny układ smarowania (standard/opcja) standard standard standard standard standard standard

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Pojemność zbiornika (litry) 2600 1150 850 3200 860 550

Dokładność filtracji (µm) 3 3 3 3 3 3

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 4 2 2 4 filtry 2 filtry 2 filtry

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard standard standard standard standard

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 35 35 35 50 50 50

System operacyjny w którym pracuje sterowanie 
(np. DOS, Windows, inne) Windows Windows Windows Windows Windows Windows

Układ sterowania (ilość bitów) 64 64 64 64 64 64

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) enkoder + liniał

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0.0001 0.0001 0.0001 0.00005mm 0.00005mm 0.00005mm

Minimalna jedostka programowania (µm) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa kołowa kołowa kołowa/spiralna

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) 128 128 128 40 Gb 40 Gb 40 Gb

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard standard standard standard standard standard

Nośniki pamięci (standard/opcja) standard standard standard standard standard standard

Twardy dysk (Gb) 512 MB 512 MB 512 MB 40 40 40

Możliwość symulacji innego programu w trakcie cięcia 
(tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Estymacja czasu cięcia przed wykonaniem programu (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej 
(tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) tak tak tak tak tak tak

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 90 21 14 180 21 21

ADRES ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Tomasz Piekarniak

TELEFON/FAX 604 750 083

WWW/E-MAIL www.abplanalp.pl, tomasz.piekarniak@abplanalp.pl
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Drążąrki drutowe - raport
PRODUCENT FANUC GF Machining Solutions

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE APX Technologie Sp. z o.o. GF Machining Solutions sp. z o.o.

PARAMETRY ROBOCUT C800iB ROBOCUT C600iB ROBOCUT C400iB CUT 400 Sp CUT 300 Sp CUT E 350

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy nieruchomy nieruchomy ruchomy X

Wymiary maszyny (mm) 2900x3260x2200 2440x2740x2160 1930x2210x1960 2670x2870x2645 2600x2600x2340 2934x1705x2200

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 4200 3000 1800 8000 4500 3285

Pobór mocy (kVA) 13 13 13 11 11 10

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 3000 [w 
zanurzeniu]

1000 [w 
zanurzeniu] 500 [w zanurzeniu] 3000 1500 400

Maksymalny wymiar detalu (mm) 1250x975x300 1050x820x300 700x600x250 1450x900x510 1200x700x400 820x680x250

Maksymalna wysokość detalu (mm) 300 300 [opcja 400] 250 510 400 250

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 800x600x310 600x400x310 [410] 400x300x255 800x550x510 550x350x400 350x250x250

Zakres oso u - v (mm) 200x200 200x200 120x120 800x550 550x350 90x90

Dostępne średnice drutu (mm) 0,1~0,3 0,1~0,3 0,1~0,3 [0,05~0,07 
opcja] 0,3 - 0,2 0,33 - 0,07 0,3 - 0,1

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) 10 10 10 20 20 24

Układ do cięcia pod kątem (tak/nie/opcja) tak tak tak tak/opcja tak/opcja tak/opcja

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) ±30°/150 (Opc: ±45°/70) +/- 45°/70 +/- 45°/40 45/550 45/400 30/38

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) - - - 400 400 300

Centralny układ smarowania (standard/opcja) standard standard standard nie nie tak

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) standard - - nie nie tak

Pojemność zbiornika (litry) - 910 480 1700 1200 760

Dokładność filtracji (µm) 2-10 2-10 2-10 5 5 5

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 2 2 2 2 (opcja 4) 2 (opcja 4) 2

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) standard standard standard opcja opcja opcja

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa beztranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) - - - - - -

System operacyjny w którym pracuje sterowanie 
(np. DOS, Windows, inne) Windows Windows Windows Windows Windows Windows

Układ sterowania (ilość bitów) - - - 64 64 64

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) enkoder enkoder enkoder enkoder/liniał

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,00001 0,00001 0,00001 0,0005 0,0005 0,0005

Minimalna jednostka programowania (µm) 0,1 0,1 0,1 1 1 1

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) liniowa/kołowa kołowa kołowa kołowa

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) 4 MB 4 MB 4 MB 2GB 2GB 2GB

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard standard standard standard standard standard

Nośniki pamięci (standard/opcja) - - - standard standard standard

Twardy dysk (Gb) - - - 500GB 500GB 500GB

Możliwość symulacji innego programu w trakcie cięcia (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Estymacja czasu cięcia przed wykonaniem programu (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/
nie) tak tak tak tak tak tak

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak- jakie?/nie) tak tak tak tak tak tak

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 90 90 90 do 90 do 90 do 90

ADRES ul. Centralna 27, 05-816 Opacz al. Krakowska 81, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn

OSOBA DO KONTAKTU Rafał Filipek -

TELEFON/FAX tel. +48 609 98 98 04, +48 22 759 62 00 tel. +48 22 326 50 50, +48 22 326 50 99

WWW/E-MAIL r.filipek@apx.pl www.gfms.com/pl, info.gfms.pl@georgfischer.com



OBRABIARKI CNC
APX Technologie jest ofi cjalnym przedstawicielem japońskich, 
tajwańskich i włoskich producentów obrabiarek na rynku polskim.

Czołowymi dostawcami są: 
•  japońskie fi rmy FANUC, MATSUURA oraz TAKISAWA,
•  tajwańscy producenci: HARTFORD, GOODWAY, QUASER, PROTH,
•  niemiecka fi rma Zimmer&Kreim
• włoska fi rma FPT i Mandelli.

Oferujemy naszym klientom produkcję wysokiej jakości części mechanicznych 
oraz pomoc w przygotowaniu gotowego projektu detalu wg dostarczonej 
dokumentacji lub wzorca.

ZAPRASZAMY na stoisko APX Technologie.  Hala główna st. nr 405 

Zapraszamy do współpracy kooperacyjnej

Toolex 2016_1.indd   1 8/6/16   9:38:26 AM



50

N
F NUMER 04 (79) 2016FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

PRODUCENT Ona Electroerosion, S.A. MAKINO

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE GALIKA sp. z o.o. MAKINO POLSKA

PARAMETRY AF130 AV 35 AV 25 U86 U6 U3

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) natryskowa/zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa zanurzeniowa 

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy nieruchomy nieruchomy nieruchomy nieruchomy nieruchomy

Wymiary maszyny (mm) 6200x4330 2715x2600 2327 x 3072 2940x3725x2785 2273x2908x2350 1981x2300x2116

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 21 000 4 000 3 000 9630 5200 3200

Pobór mocy (kVA) b.d. b.d. b.d. 18 8 8

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 10 000 1 500 700 3000 1500 600

Maksymalny wymiar detalu (mm) 2450x1600x700 1060x750x400 700 x 650 x 250 1220x910 1000x800 770x590

Maksymalna wysokość detalu (mm) 700 400 250 500 400 220

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 2000x1300x700 600x400x400 400 x 300 x 250 800x600x520 650x450x420 370x270x220

Zakres oso u - v (mm) 500x500 120x120 120 x 120 ±101 x ±101 ±75 x ±75 ±50 x ±50

Dostępne średnice drutu (mm) 0,20-0,33 0,07 - 0,32 0,07 - 0,33 0.20, 0.25, 0.30 0.10, 0.15, 0.20, 
0.25, 0.30 

0.10, 0.15, 0.20, 
0.25, 0.30 

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard standard standard standard standard standard

Czas automatycznego nawlekania (sek.) <10 sek. <10 sek. <10 sek. 12 10 10

Układ do cięcia pod kątem (tak/nie/opcja) tak tak tak opcja nie nie

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) ± 30°/400 mm ± 45°/60 mm ± 45°/60 mm ±45 ±15 ±15

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) 450 450 450 - - -

Centralny układ smarowania (standard/opcja) standard standard standard standard standard standard

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Pojemność zbiornika (litry) 4500 1200 700 2150 920 590

Dokładność filtracji (µm) 3 3 3 6 6 6

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) EKO filter EKO filter EKO filter 4/- 4/- 2/-

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) tak tak tak standard standard standard

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) gen. cyfrowy gen. cyfrowy gen. cyfrowy tranzystorowa tranzystorowa tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) b.d. b.d. b.d. 30 30 30

System operacyjny w którym pracuje sterowanie 
(np. DOS, Windows, inne) Linux Linux Linux Hyper i Hyper i Hyper i

Układ sterowania (ilość bitów) 64 64 64 - - -

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) liniały optyczne liniały optyczne liniały optyczne enkoder enkoder/liniał optyczny

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,001mm i 0,001° 0,0001mm i 0,0001° 0,00001 0,00005 0,00005

Minimalna jednostka programowania (µm) 1 1 1 0,1 0,1 0,1

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa i spiralna kołowa i spiralna kołowa i spiralna kołowa/spiralna kołowa/spiralna kołowa/spiralna

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) RAM 4 Gb RAM 4 Gb RAM 4 Gb 10240 10240 10240

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard standard standard standard standard standard

Nośniki pamięci (standard/opcja) standard standard standard standard standard standard

Twardy dysk (Gb) RAM 1 Gb RAM 1 Gb RAM 1 Gb 10 10 10

Możliwość symulacji innego programu w trakcie cięcia (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Estymacja czasu cięcia przed wykonaniem programu (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) tak, wszystkie tak, wszystkie tak, wszystkie nie nie nie

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 120 90 90 - - -

ADRES ul. Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa ul. Nowa 10, 05-500 Stara Iwiczna, Poland 

OSOBA DO KONTAKTU Piotr Mężyński (Centr./Pn.); Krzysztof Wasiński (Pd.) Dawid Papuga Daniel Kustrzepa

TELEFON/FAX tel. + 48 22 848 24 46 tel. +48 22 3781 952

WWW/E-MAIL www.galika.pl, p.mezynski@galika.pl, k.wasinski@galika.pl www.makino.eu

Drążąrki drutowe - raport



Drążarki wgłębne EDM oraz wycinarki 
drutowe WEDM - GALIKA

ONA ELECTROEROSIÓN S.A.
MADE IN EUROPE

Elektrodrążarka wgłębna, model ONA Electroerosion – NX3F Elektrodrążarka wgłębna, model ONA Electroerosion – QX8

Elektrodrążarka wgłębna, model ONA Electroerosion – QX4

Wyłącznym przedstawicielem ONA Electroerosion w Polsce jest firma Galika Sp. z o.o.

Dwugłowicowa drążarka wgłębna, model ONA Electroerosion – TX10

Wycinarka drutowa, model ONA AV35

Galika Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 12/4; 00-592 Warszawa; tel. +48 22 848 24 46;
ul. Kolista 25; 40-486 Katowice; tel. + 48 32 735 03 76;
www.galika.pl • www.galika.com • galika-wars@galika.pl

FILTRACJA, EKOLOGIA, 
TRWAŁOŚĆ, 
WYDAJNOŚĆ
System filtracji i precyzja 
budowy maszyn ONA oraz 
własnej konstrukcji generatory 
umożliwiają uzyskiwanie 
prędkości cięcia do 450 
mm²/min oraz chropowatości 
powierzchni Ra = 0,06 μm.

DRĄŻARKI SPECJALNE
Firma ONA specjalizuje 
się w produkcji maszyn 
specjalnych („pod 
klienta”), wykonuje 
maszyny niestandardowe: 
z dwoma głowicami, dwoma 
generatorami czy powiększoną 
wanną roboczą.

Od czasu założenia w 1952 r. ONA Electroerosion pozostaje liderem w rozwoju elektroerozji
oraz produkcji największych drążarek wgłębnych EDM i wycinarek drutowych WEDM.
Firma ONA Electroerosion ma siedzibę i zakład produkcyjny w Durango w Kraju Basków 

– sercu przemysłu narzędziowego i maszynowego Hiszpanii.

Elektrodrążarki wgłębne ONA Electroerosion pozwalają w standardzie 
uzyskiwać chropowatość VDI = 0 (Ra 0,1 μm), a przesuwy w osiach 
XYZ wynoszą od 400 x 300 x 300 mm (model QX3) do aż 3000 x 1500 
x 1000 mm (model NX10)!!
Elektodrążarki drutowe ONA Electroerosion serii AF umożliwiają cięcie 
detali o masie nawet do 10 ton i wymiarach do 2450 x 1600 x 800 
mm, pod kątem +/-30°, z samonawlekaniem drutu (szpula do 45 kg).

Firma ONA przed laty opracowała i opatentowała 
unikalny system ONA MINERAL FILTER gwarantujący 
100% ekologicznej, dokładnej filtracji (1-3 μm), 
który umożliwia precyzyjne cięcie każdego rodzaju 
metalu, węglików spiekanych, PCD czy aluminium bez 
konieczności wymiany wkładów filtrujących.
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PRODUCENT Sodick Co. Ltd

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Soditronik 

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Typ maszyny (natryskowa/zanurzeniowa) AQ1500L AQ750L SLC400L

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) nieruchomy nieruchomy ruchomy

Wymiary maszyny (mm) 5600x4335 2100x2860 2115x2490

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) 22000 6200 4350

Pobór mocy (kVA) 18 12 13

Maksymalny ciężar detalu (w natrysku/w zanurzeniu (kg)) 8000 3000 500

Maksymalny wymiar detalu (mm) 2124x1600 1050x750 850x610

Maksymalna wysokość detalu (mm) 600 400 250

Przesuwy robocze w osiach x,y,z (mm) 1500x1000x600 750x500x400 400x350x250

Zakres oso u - v (mm) 1520x1020 770x520 150x150

Dostępne średnice drutu (mm) 0,15-0,3 0,15-03 0,1-0,3

Układ automatycznego nawlekania (standard/opcja) standard - -

Czas automatycznego nawlekania (sek.) >10 - -

Układ do cięcia pod kątem (tak/nie/opcja) opcja opcja opcja

Maksymalny kąt cięcia (stopnie/mm) ±30/150 ±30/150 ±25/130

Maksymalna wydajność cięcia (mm2/min.) - - -

Centralny układ smarowania (standard/opcja) silniki liniowe nie wymagają smarowania

Automatyczny układ smarowania (tak/nie) silniki liniowe nie wymagają smarowania

Pojemność zbiornika (litry) 5000 1040 600

Dokładność filtracji (µm) 3 3 3

Element filtrujący (ilość filtrów/powierzchnia filtrująca) 4 4 3

Żywica dejonizacyjna (tak/nie) tak - -

Chłodziarka dielektryka (standard/opcja) tak - -

Ochrona antyelektrolizyjna (tak/nie) tak - -

Konstrukcja generatora (rezystorowa/tranzystorowa) tranzystorowa

Maksymalny prąd roboczy (A) 60

System operacyjny w którym pracuje sterowanie 
(np. DOS, Windows, inne) Windows XP Windows 7

Układ sterowania (ilość bitów) 64

System pomiarowy (enkoder/liniał optyczny) liniał optyczny

Rozdzielczość odczytu układu pomiarowego (mm) 0,00001

Minimalna jednostka programowania (µm) 0,00001

Dostępne interpolacje (kołowa/spiralna) kołowa/spiralna

Pamięć dostępna dla użytkownika (Mb) 30

Komunikacja z siecią komputerową (tak/nie) tak

Pilot zdalnego sterowania (standard/opcja/brak) standard

Nośniki pamięci (standard/opcja) standard

Twardy dysk (Gb) Pamięć CF, 8

Możliwość symulacji innego programu w trakcie cięcia (tak/nie) tak

Estymacja czasu cięcia przed wykonaniem programu (tak/nie) tak

Możliwość cięcia bez zadania nastawy technologicznej (tak/nie) tak

Zaopatrujemy w materiały ekspolatacyjne (tak-jakie?/nie) tak, drut, filtry, prowadniki, kontakty mocy, żywica, 
dielektryk etc.

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 2

ADRES ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Leszek Kowalski, Wiktor Moskwa

TELEFON/FAX tel. 22 810 02 97, 22 810 02 97

WWW/E-MAIL www.soditronik.pl, info@soditronik.pl

Drążąrki drutowe - raportPrecyzyjnie szlifowana stal 
narzędziowa

Gatunki:

• 1.0570 St 52-3
• 1.1730 C45W
• 1.2842 90MnCrV8
• 1.2510 100MnCrW4
• 1.2436 X210CrW12
• 1.2379  X153CrVMo-12-1
• 1.2767 X45NiCrMo16
• 1.2311 40CrMnMo7
• 1.2312  40CrMnMoS8-6
• 1.2363 X100CrMoV5-1
• 1.2343 X38CrMoV5-1
• 1.2085 X33CrS16
• 1.2162 21MnCr5
• Toloox 33
• Toloox 44

Wymiary katalogowe:

• grubość: od 1 do 100 mm
• szerokość: od 10 do 300 mm
• długość: 500 i 1000 mm

Wymiary niestandardowe:

• według życzenia klienta,
• także frezowane, szlifowane CNC
• pomiary do długości 4 m na ma-

szynie pomiarowej
Dostarczana:

• w stanie szlifowanym
• wyżarzana zmiękczająco
• zabezpieczona przed korozją

OBERON® Robert Dyrda
88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15

tel. (052) 35 424 00; fax (052) 35 424 01
oberon@oberon.pl; www.oberon.pl



Precyzja mierzona w setnych częściach mm 
- TOOLOX - reklama OBERON

Precyzja mierzona w setnych częściach mm
Zmień swoje myślenie. Zmień stal.

Toolox 33® twardość 32 HRC

Toolox 44® twardość 45 HRC

OBERON® Robert Dyrda
88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15 
tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; 
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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Odpowiedź firmy SCHUNK, lidera kompetencji technologii mocowania detali i narzędzi, to precyzyjne imadło centryczne KONTEC KSC, gwarantu-
jące wysoką precyzję i duże siły mocowania, a dzięki kompatybilności z systemem szybkiej wymiany palet VERO-S, także dużą elastyczność oraz krótkie 
czasy przezbrojenia. KONTEC KSC w wersji mechanicznej doskonale sprawdza się do mocowania konwencjonalnego, płytkiego mocowania do obróbki 
5-stronnej, a także mocowania form i płyt. Doskonałe do półfabrykatów i detali obrobionych. Rozległa gama szczęk w różnych szerokościach zapewnia 
wszechstronność, a dodatkowe otwory w szczękach bazowych, pozwalają na szybki i łatwy montaż dopasowanych do detalu zderzaków.

Cechy wyróżniające imadło KONTEC KSC, to:

● Niezwykle płaska konstrukcja
– maksymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej maszyny

● Uszczelnione wrzeciono
– odporne na zabrudzenia i niemal bezobsługowe

● Duże siły mocujące
– niezawodność mocowania podczas obróbki detalu

● Szeroki zakres mocowania
– duża elastyczność

● Boczne rowki odprowadzające
– łatwe i szybkie odprowadzanie chłodziwa

● Wrzeciono na łożyskach kulkowych
– najwyższa dokładność powtórzeń < 0,01mm

● Bardzo długie prowadnice szczęk bazowych
– optymalne wsparcie dla mocowania średnic wewnętrznych i zewnętrznych

● Kompatybilne z modułowym systemem VERO-S
– jeszcze większa wszechstronność, jeszcze krótsze czasy przezbrojenia maszyny.

1. Napęd wrzeciona - dla największych sił mocowania;

2. Podwójnie uszczelnione wrzeciono - zapewnia optymalną ochronę przed 
chłodziwem i wiórami;

3. Długie prowadnice szczęk - optymalne podparcie dla mocowania O.D. oraz 
I.D.;

4. Rowki drenujące/ odprowadzające – do odprowadzania chłodziwa 
i wiórów;

5. Otwory montażowe- do zamocowania zderzków dopasowanych do detalu;

6. Standardowy interfejs szczęk - do wszystkich standardowych szczęk gór-
nych SCHUNK; 

7. Wrzeciono zamocowane na łożyskach kulkowych - dla większej dokład-
ności powtórzeń; 

8. Mała wysokość korpusu - zwiększenie przestrzeni roboczej maszyny;

9. Przyłącze sześciokątne - aktywacja za pomocą standardowego klucza.

Precyzyjne imadło centryczne KONTEC KSC 
firmy SCHUNK
     Prostota, precyzja, elastyczność

W obróbce skrawaniem niezmiennie istotną rolę odgrywa czas przezbrojenia, w dużej mierze wpły-
wający na elastyczność system produkcyjnego- im krótszy, tym mniejsze straty powstałe podczas ocze-
kiwania na ustawienie maszyny. Czynnikiem decydującym o jakości wytwarzanych detali jest z kolei 
dokładność i pewność ich mocowania. Stacjonarne systemy mocowania mają więc ogromny potencjał 
efektywności i jakości produkcji.

Fot.	KONTEC	KSC	w	aplikacji
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Imadło KONTEC KSC firmy SCHUNK dostępne jest w 4 wielkościach:

Imadło centryczne KSC posiada szereg opcji mocowania do stołu maszyny. Może być ono zamocowane za pomocą dwóch śrub, śrub pasowanych 
lub interfejsu VERO-S na module szybkiej wymiany palet VERO-S, co znacznie skraca czasy przezbrojenia maszyny.

Fot.	Imadło	KONTEC	KSC	w	aplikacji	do	obróbki	5-osiowej

model Szerokość szczęk [mm] Długość imadła [mm] Siła mocowania [kN] Moment obrotowy [Nm] Masa [kg]

KSC 80-130 80 130 25 90 3
KSC 125-160 125 160 35 100 6,4
KSC 125-300 125 300 35 100 11,8
KSC 160-480 160 480 50 175 35

Mocowanie	za	pomocą	interfejsu	VERO-S Mocowanie	za	pomocą	śrubMocowanie	za	pomocą	śrub	pasowanych	

SCHUNK Intec Sp. z o. o.
ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno
tel. 22 726 25 00; fax 22 726 25 25; 
info@pl.schunk.com, www.pl.schunk.com

Imadła centryczne KONTEC KSC, to ręczne imadła zaciskowe, w których siła mocują-
ca dostarczana jest bezpośrednio przez uszczelnione wrzeciono, a regulowana liniowo za 
pomocą klucza. 
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Obrabiarki nowe i używane, konwencjonalne oraz CNC

Firma Gorbrex jest producentem tokarek karuzelowych o średnicy 
stołu od 1200 do 8000 mm. Tokarki karuzelowe serii TKV wyposażone 
są w system sterowania CNC są obrabiarkami produkowanymi na kor-
pusie rosyjskich tokarek w Polsce, w naszym zakładzie w Rudnikach.

Firma GORBREX zajmuje się produkcją i sprzedażą tych maszyn od 
2006 roku. Maszyny są dedykowane do obróbki zgrubnej i wykańcza-
jącej detali typu obrotowego o masie do 16 ton, gdzie wymagana jest 
dokładność pomiarowa 0,01 mm. Wiele wariantów produkowanych 
tokarek oraz ich wyposażenie klasyfikuje te maszyny do segmentu ob-
rabiarek wysokowydajnych przy zastosowaniu dwóch suwaków mo-

gących pracować symultanicznie. Dodatkowe opcje zakładające moż-
liwość wiercenia oraz frezowania wraz z pozycjonowaniem osi C czyni 
serię TKV bardzo elastyczną w możliwościach konfigurowania tokar-
ki karuzelowej. Maszyny te charakteryzują się ponadto dużą prostotą 
w swej budowie, co czyni je bardzo funkcjonalnymi i co za tym idzie 
ekonomicznymi i to zarówno w zakupie jak i w codziennej eksploatacji.

Dysponujemy w tym zakresie długą listą referencyjną obejmują-
cą firmy wielu sektorów i branż w całej Polsce. Profesjonalny serwis 
świadczy usługi remontów, naprawy i retrofittingu maszyn.

Fot.	1.	Hala	produkcyjna	firmy	w	Rudnikach	k.	Częstochowy. Fot.	2.	Hala	wystawowa	maszyn	nowych	-	Rudniki.

Istniejąca na rynku polskim od 1996 roku firma GORBREX zajmuje się sprzedażą nowych i używanych 
obrabiarek, zarówno konwencjonalnych jak i sterowanych numerycznie. Jesteśmy dystrybutorem 
uznanych na świecie marek producentów maszyn do obróbki jak SMEC SAMSUNG, KIHEUNG, AWEA, 
DAH LIH, PERFECT JET, MAX SEE, PALMARY, AXA czy MICROCUT BUFFALO, a także maszyn które produ-
kowane są pod naszą marką. 

Na	zdjęciu	siedziba	firmy	GORBREX	oraz	hala	produkcyjna
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Na życzenie klienta dokonujemy:

• remontów i usprawnień maszyn używanych, 
• podwyższenia maszyn,
• wymiany elementów konstrukcyjnych,
• wymiany urządzeń i instalacji elektrycznych,
• uzbrajania maszyn konwencjonalnych w sterowanie numeryczne, 
• relokacji maszyn, 
• łączenia w jedną sieć mechatronicznie i w zakresie procesu produkcyjnego,
• ustawiania maszyny w gniazdach obróbczych, 
• pomiarów laserowych i geometrycznych obrabiarek,
• projektowania i wykonania instalacji elektrycznych i sterowania maszyn.

Budowa i naprawa maszyn stawia nas również w gronie najlepszych 
firm w Polsce biorąc pod uwagę profesjonalizm i szybkość działania ser-
wisu.

Warto w tym miejscu również wspomnieć o wykonywaniu przez nas 
prac na maszynach nowych i używanych sprowadzonych spoza europej-
skiego obszaru gospodarczego, a których budowa i eksploatacja wymaga 
dopuszczenia i wypełnienia norm CE. 

Nasi technicy wykonywali prace takie nie tylko na terenie Polski, ale 
wręcz całej Europy. Zadowoleni klienci zagraniczni to między innymi firmy 
z Niemiec czy Włoch ale także z Indii czy Ameryki Południowej.

Więcej informacji na stronach www.gorbrex.pl oraz www.intersumo.pl. Zapraszamy do współpracy.

Fot.	3.	Maszyna	z	podniesionym	zakresem	osi	Z	(Niemcy). Fot.	4.	Wiertarko–frezarka	po	retrofittingu	(Niemcy).

Na	zdjęciu	maszyny	firmy	GORBREX	Tokarka	Karuzelowa	serii	TKV	CNC
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Witam w sekcji Forum Narzędziowego OBERON poświęconej 
urządzeniom japońskiej firmy NAKANISHI.

W tym artykule chciałbym poruszyć sprawę urządzeń serii iSpeed3, 
są to wrzeciona kształtu cylindrycznego o różnych średnicach i niewiel-
kiej długości, napędzanych silnikiem elektrycznym. Do napisania artyku-
łu zachęcił mnie sukces naukowców z Katedry Robotyki i Mechatroniki 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
Przypomnę tylko, że panowie zaprojektowali i zbudowali pięcioosio-
wą frezarkę sterowaną numerycznie z zastosowaniem elektrowrzecio-
na NAKANISHI, model BMS-4040 serii E-speed E4000 o mocy 1,2 kW 
i maksymalnym momencie do 0,5 Nm. Więcej o tym prototypie można 
przeczytać w numerze 6 (63) 2013 Forum Narzędziowego OBERON.

Fot.	1.	Jednostka	sterująco-kontrolująca.	Może	obsługiwać	2	wrzeciona.

Wrzeciona elektryczne serii iSpeed3 są dedykowane do pracy na au-
tomatach tokarskich i oprócz takich zalet, jak wysokie obroty, duża moc 
i wielka dokładność; są niewielkich rozmiarów, co ma niebagatelne zna-

czenie, kiedy musimy zamontować kilka takich urządzeń w przestrzeni 
roboczej maszyny.

Fot.	2.	Wrzeciona	iSpeed3	znajdują	zastosowanie	w	obróbce	precyzyjnej,	
w	przemyśle	zegarmistrzowskim,	medycznym	i	samochodowym.

Wrzeciona NAKANISHI serii iSpeed3 
na automaty tokarskie

Przemysł	samochodowy Obróbka	precyzyjna

Przemysł	medycznyPrzemysł	zegarmistrzowski

c.d	artykułu	str.	60»»»



Ultraprecyzyjne szlifierki do form NAKA-
NISHI - reklama OBERON

Precyzyjne wymienne wrzeciona NAKA-
NISHI - reklama OBERON

80 000 obr./min na 
Twoim CNC

Precyzyjne  
wymienne wrzeciona

OBERON® Robert Dyrda
www.nakanishi.com.pl, oberon@oberon.pl

Dostępne mocowania stożkowe:
• BT30/NT30
• BT40/NT40/CAT40/IT40
• HSK A63/HSK A100

Mocowanie proste:
• ST32

Ultraprecyzyjne 
szlifierki
do form

do 60 000 obrotów/minutę!

OBERON® Robert Dyrda
www.nakanishi.com.pl, oberon@oberon.pl
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Przeznaczone są głównie do tokarek numerycznych, na których wy-
konuje się precyzyjne serie elementów o skomplikowanych kształtach. 
System NAKANISHI znakomicie sprawdza się, kiedy trzeba wykonać na-
cięcia czy nawiercenia otworów o małych średnicach, przy czym kiedy 
używamy narzędzia skrawającego o średnicy 2,0 mm albo mniejszych, 
obroty większe niż 10 000 obr/min. są wymagane. Jeśli prędkość obro-
towa nie jest wystarczająca, żywotność freza skrawającego znacznie się 
skraca, czas obróbki jest wydłużony, a jakość wykańczanej powierzchni-
nie zawsze jest zadowalająca. Instalowanie ultraprecyzyjnych wrzecion 
z obrotami w zakresie od 2 000 do 80 000 obr./min rekomendowane jest 
nowoczesnym wydziałom produkcyjnym jak i małym firmom, które chcą 
zwiększyć wydajność i uniwersalność swoich maszyn.

Fot.	3.	Przykłady	mocowania	wrzecion	w	statywie	 imitującym	przestrzeń	
roboczą	tokarki	NC.	

Fot.	4.	Statyw	z	wrzecionami	iSpeed3	był	ozdobą	naszego	stoiska	na	tar-
gach	Mach-Tool	2015	w	Poznaniu.

Dostępne są różne średnice korpusów z których klient może wybrać 
parametry odpowiednie do jego aplikacji i maszyny NC którą posiadają

Wrzeciona są zasilane i sterowane za pomocą sterownika iSpeed3, 
do którego można podłączyć 2 pojedyncze wrzeciona. Ze względu na 
budowę i sposób mocowania na maszynie wrzeciona są podzielone na 
te z kołnierzem (flange type) i bez kołnierza czyli proste (straight type).

Flange type:
• Model BM-319F (z kołnierzem), średnica ø19,05 mm, obroty max. 

80 000 obr./min, moc 140 W, waga 260g;

• Model BM-320F (z kołnierzem), średnica ø20 mm, obroty max. 80 000 
obr./min, moc 140 W, waga 270g;

• Model BM-322FL (z kołnierzem), średnicaø22 mm, obroty max. 
60 000 obr./min, moc 150 W, waga 360g, podłączenie węża 
z powietrzem chłodzącym z lewej strony;

• Model BM-322FR (z kołnierzem), średnica ø22 mm, obroty max. 
60 000 obr./min, moc 150 W, waga 360g, podłączenie węża z po-
wietrzem chłodzącym z prawej strony.

Straight type:
• Model BM-319, średnica ø19,05 mm, obroty max. 80 000 obr./min, 

moc 140 W, waga 210g;

• Model BM-320, średnica ø20 mm, obroty max. 80 000 obr./min, 
moc 140 W, waga 230g;

• Model BM-322, średnica ø22 mm, obroty max. 60 000 obr./min, 
moc 150 W, waga 250g;

• Model BM-325, średnica ø25 mm, obroty max. 60 000 obr./min, 
moc 150 W, waga 320g.

Fot.	5.	Stacja	osuszająca	–	oczyszczająca	powietrze,	model	AL.-C1204.

Przeznaczenie ich do długotrwałej pracy, jako wrzeciona na tokarki 
CNC do cięcia, nawiercania, szlifowania skomplikowanych detali. Moco-
wanie tych urządzeń na stołach zachodzi za pomocą specjalnych imadeł, 
które można wykonać we własnym zakresie lub zamówić u producenta 
NAKANISHI. Wszelkimi rysunkami, schematami i przykładami mocowa-
nia dysponujemy my jako przedstawiciel NAKANISHI w Polsce.

Czynnikiem, który charakteryzuje wszystkie opisywane przeze mnie 
urządzenia jest znikome bicie wrzeciona, wymiar ten jest mniejszy niż 1 µm.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji, zobaczyć na 
żywo precyzyjne przystawki maszynowe i urządzenia ręczne firmy Na-
kanishi Japonia zapraszamy do odwiedzenia stoiska OBERON na tar-
gach Toolex w Sosnowcu oraz Eurotool w Krakowie, które odbędą się 
w październiku 2016 roku.

Pozdrawiam, Marek Adelski

E-mail: m.adelski@oberon.pl

Tel. kom: 693 371 202



Szlifierki do wałków i otworów, szli-
fierki do płaszczyzna - reklama 

MARCOSTA

Efektywne wsparcie projektowania 
form wtryskowych i tłoczników - 

reklama VISI Polska

Efektywne wsparcie projektowania 
form wtryskowych i tłoczników

Zadzwoń: 662 686 319 Umów się na bezpłatne konsultacje już dziś!
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PRODUCENT GER Máquinas Herramienta S.L.U.

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE AI Lab s.c.

TYP SZLIFIERKI C600CNC CM3000CNC CPA6000CNC SCA40/20 SRA120/60 SRA400/100 UVG10

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 
(prostokąt opisany na rzucie maszyny na podłogę) (mm) 3150 x 2200 9500 x 2800 16500 x 4500 2000 x 1540 4000 x 3500 10600 x 5500 5800 x 3000

Waga maszyny (kg) 4 000 14 000 30 000 1 200 7 800 26 000 30 000 

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC CNC CNC CNC CNC

Typ sterowania FANUC 0i T FANUC 0i T FANUC 0i T FANUC FANUC FANUC FANUC 320i

Długość szlifowania w kłach (mm) 600 3000 6000 - - - -

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 2-3 2-3 2-3 2 (3) 2 (3) 2 (3) 3

Wysokość w kłach (mm) 140 (180 OPT) 300 400 (500 OPT) - - - -

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm)  0 > d > Ø275 max Ø590 max Ø790 (Ø990 
OPT) - - - 140/1200

Moc wrzeciona głównego (kW) 5,5 15 22 - - - 13

Rodzaj stołu (skrętny/stały) skrętny skrętny skrętny - - - obrotowy

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) tak tak tak tak tak tak tak

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) tak tak nie - - - tak

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie skośnie/prosto

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 400x50x127 600x80x304 750x100x304
(900x100x 304) 225x25x51 400x80x127 500x100x203 według 

potrzeb

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W
250/-

/750/360/-
20…+210

500/-
/3250/360/-

20…+210

650/-
/6350/360/-

20…+210
- - - -

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) - - - - - - Ø1000

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 100 2000 6000 - - - 3500

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) 0 > A > 90 0 > A > 90 0 > A > 90 - - - 0 > A > 90

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) tak tak tak - - - tak

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin 
powietrznych (obr./min) dowolne - wg. potrzeb - - - dowolne

typowo 4000

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i 
plaet APC (tak/nie) nie nie nie nie nie nie tak

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak tak

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) - - - 400 x 200 1200 x 600 4000 x 1000 Ø1000

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na 
stole (mm) - - - 400 x 200 1200 x 650 4000 x 1100 Ø1200

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) - - - 400 x 200 1200 x 650 4000 x 1100 Ø1200

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) - - - 150 1100 3500 3500

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) - - - 415 625 1000 -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) - - - 420 1360 4160 1360

Zakres prędkości przy posuwie wzdłużnym (m/min) - - - 2 - 28 2 - 28 2 - 25 15

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) - - - 190 600 1000 -

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) - - - 300 425 750 700

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica 
otworu wewnętrznego 400 x 50 x 127 600 x 80 x 304 750 x 100 x 304 225 x 25 x 51 400 x 50 x 127 500 x 100 

x 203 300x50x76,2 

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) do 45 m/s do 45 m/s do 45 m/s do 3000 obr/min

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) - - - 2,2 11 20 (30 OPT) 13+(13 OPT)

Cena katalogowa netto (Euro) - - - - - - -

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) nie nie nie nie nie nie nie

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 200 220 260 150 200 260 280

ADRES ul. Rybitwy 15, 30-722 Kraków

OSOBA DO KONTAKTU Jarosław Hołody

TELEFON/FAX tel. 600 961 620

WWW/E-MAIL www.ailab.pl, sprzedaz@ailab.pl

Szlifierki - raport
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Szlifierki - raport
SUPERTEC GRINDEX d.o.o. - KIKINDA / Srbija

APX Technologie Sp. z o.o. GORBREX MACHINERY TRADE Sp. z o.o.

G38P100CNC G32P60NC G25P50NC BSD 2500 BSC 1000 BSB 300

5300x2300 3020x2300 2250x1650 7400x2760 3300x1740 2080x1670

5600 3500 2800 8000 4350 2300

CNC NC NC CNC CNC NC

FANUC PLC Mitsubishi PLC Mitsubishi SIEMENS 840 D sl SIEMENS 840 D sl SIMATIC S7-1200 PLC

1000 600 500 2500 1000 300

- - - max 6 max 6 2 niezależne

380 320 260 175mm (225mm) 175mm (225mm) 135 mm

- 30~100 30~100 8mm -200mm (250mm) 6 mm -200mm (250mm) 6 mm -150mm 

7,5 HP 7,5 HP 5HP 11 kW 7,5 kW 3 kW

skrętny skrętny skrętny skrętny skrętny skrętny

tak nie nie Tak Tak Tak

nie nie nie Tak Tak Tak

Prosto Prosto Prosto Prosto i skośnie Prosto i skośnie Prosto i skośnie

510x100 405x50 405x50 ø600x160xø305 mm ø500x100xø305 mm ø400x80xø127 mm

- - - X,Z=6000 mm/min X=6000 mm/min;                           
z=7000 mm/min

X=6000 mm/min;                           
z=7000 mm/min

- - - - - -

150 150 80 500 kg 300 kg 25 kg

9 9 8 6° 7° 10°

- - - TAK TAK TAK

- - - 120.000 rpm 120.000 rpm 120.000 rpm 

Nie Nie Nie NIE NIE NIE

opcja opcja opcja TAK TAK TAK

Tak Tak Tak TAK TAK TAK

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - 200 Kg 100 Kg 10 Kg

- - - - - -

2650 1150 380

- - - 6 m/min 7 m/min 7 m/min

- - - 200 180 80

225 245 135 - - -

510x50x152 405x50x127 405x50x127 ø600x100xø305 mm ø500x80xø203 mm ø400x60xø127 mm

1390 1650 1800  2000 Obr./min 2500 Obr./min. 3000 Obr./min.

7,5 HP 7,5 HP 5 HP 11 kW 7,5 kW 3 kW

Do negocjacji Do negocjacji Do negocjacji na zapytanie na zapytanie na zapytanie

Nie Nie Nie tak /zamienne tak /zamienne tak /zamienne

- - - 150 150 120

ul. Centralna 27; 05-816 Opacz ul. Mstowska 10A, 42-240 Rudniki 

Rafał Filipek Michał Turek

tel. 22 759 62 00 kom. 510 026 235

www.apx.pl, r.filipek@apx.pl www.gorbrex.pl, mturek@gorbrex.pl
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PRODUCENT Blohm Jung GmbH Fritz STUDER AG

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE GALIKA Sp. z o.o.

TYP SZLIFIERKI Planomat HP 
620

Planomat HP 
608 JE 600 S 41 cnc S 33 cnc S 11 cnc

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 
(prostokąt opisany na rzucie maszyny na podłogę) (mm) 5500 x 2800 3500 x 2800 3100 x 2200 6200 x 5000 4000 x 3500 2200 x 2500

Waga maszyny (kg) 8000 4900 4500 9000/10200 4000/5000 2300

Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC CNC CNC CNC

Typ sterowania Sinumerik 840D SL Sinumerik 840D SL Sinumerik 840D SL Fanuc 31i-A Fanuc 0i-TD Sinumerik 840D SL

Długość szlifowania w kłach (mm) - - - 1000/1600 650/1000 200

Ilość osi sterowanych jednocześnie) X Y Z X Y Z X Z lub X Y X Z C X Z C X Z C

Wysokość w kłach (mm) - - - 225/275 175 125

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) - - - od ok. 2-3 mm od ok. 2-3 mm -

Moc wrzeciona głównego (kW) - - - 15/30 7,5/11 4,5/9

Rodzaj stołu (skrętny/stały) stały/obrotowy stały/obrotowy stały stały skrętny stały

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) tak tak nie tak tak tak

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie - - - prosto/skośnie prosto/skośnie prosto/skośnie

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) - - - Ø 500 x 100 Ø 500 x 110 (F5) Ø 508 x 63

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W - - - Z/X 1750/350 Z/X 1150/285 Z/X 210/210

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 2400 x 600 1200 x 600 1000 x 300 - - -

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) - - - 250 (w kłach) 80/120 (w kłach) 3

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) - - - tak tak tak

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) nie nie nie tak nie tak

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin 
powietrznych (obr./min) - - - do 120.000 do 120.000 -

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) 
i palet APC (tak/nie) nie nie nie tak tak tak

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) 2000 x 600 800 x 600 600 x 300 - - -

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych 
na stole (mm) 2100 x 660 900 x 660 700 x 405 - - -

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole 
(mm) 1900 x 660 700 x 460 500 x 405 - - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) 1200 800 400 - - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) 700/950 700/950 600 - - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 2100 900 700 - - -

Zakres prędkości przy posuwie wzdłużnym (m/min) 0,03 - 30 0,03 - 40 0,03 - 40 - - -

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 560 560 345 - - -

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) 550/800 550/800 450 - - -

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica 
otworu wewnętrznego Ø 400x100x127 Ø 400x100x127 Ø 400x60x127 - - -

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) do 6000 do 6000 do 6000 - - -

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 15/24,5 15/24,5 8,5 - - -

Cena katalogowa netto (Euro) na indywidualne zapytanie

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) tak, wszystkie

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) ok.. 180 ok.. 180 ok.. 120 120 ... 180 - -

ADRES ul. Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU Roman Góźdź

TELEFON/FAX tel. 22 848 24 46, 22 849 87 57

WWW/E-MAIL www.galika.pl, alika-wars@galika.pl

Szlifierki - raport



  

  
 

 
 

 

DŁUTOWNICE DO ROWKÓW WPUSTOWYCH 
Szer.: 2-150mm i długości do 1500mm - także spiralnych i w otworach nieprzelotowych ! 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przykładowe aplikacje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Profile styczne Profile sześciokątne      Rowki spiralne              Rowki nieprzelotowe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rowki olejowe   Rowki wpustowe          Wielowypusty             Profile ewolwentowe 

 

Zapraszamy  
na prezentację dłutownicy CNC  

LEISTRITZ POLYMAT 70/300 
na targach TOOLEX w Sosnowcu 

PAWILON: A / STOISKO 312 

Proces nacinania rowków wg. technologii Leistritz przebiega w sposób skokowy. 
Narzędzie skrawające jest ciągnięte pionowo ciągłym ruchem posuwistym wzdłuż 
otworu, stowarzyszonym z poziomym dociskiem narzędzia. Docisk jest 
realizowany po każdym skoku przez pręt napędzający, który dociska ostrze 
skrawające stopniowo pomiędzy prętem prowadzącym i narzędziem. Dla 
zapewnienia płynności obróbki zarówno dla narzędzia, jak i dla przedmiotu 
obrabianego, narzędzie jest automatycznie wycofywane przed każdym cyklem 
ruchu powrotnego w górę. Obrabiarki są wyposażone w hydrauliczny system 
prowadzący z dwiema kolumnami (10 lat gwarancji!). Liniowe, równoległe 
ustawienie narzędzia i jego prowadzenia skutkuje całkowicie liniowym ułożeniem 
sił w systemie złożonym z narzędzia i obrabiarki. To pozwala uniknąć sił 
poprzecznych i efektu dźwigni, co sprawia, że obrabiarka jest wyjątkowo 
długowieczna i praktycznie nie wykazuje śladów zużycia. 

- NAJWYŻSZA PRECYZJA 
- NISKI KOSZT NARZĘDZI 

Dłutownice do rowków wpustowych Leis-
tritz - GALIKA
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PRODUCENT Geibel & Hotz Schleiftechnik PALMARY

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE ISOTEK Sp. z o.o. JAZON

TYP SZLIFIERKI do płaszczyzn FS 
640 SD

do płaszczyzn z 
okrągłym stołem 

RT 1000 SD

do wałków i 
otworów RS 

1000 CU
do wałków OCD bezkłowa PCB Do otworów OIG

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 
(prostokąt opisany na rzucie maszyny na podłogę) (mm) 3200x2700 3700 x 4200 4600 x 2500 7700x3200x2100 3015x2205x2045 2400x1550x1900

Waga maszyny (kg) 2300 9000kg 6500 6 200 6 500 4 700

Sterowanie (NC/CNC) RPS RPS CNC CNC CNC CNC

Typ sterowania RPS-B&R PP41 RPS-B&R PP41 SINUMERIK 840 D SL FANUC FANUC FANUC

Długość szlifowania w kłach (mm) nie dotyczy nie dotyczy 1000 2000 - -

Ilość osi sterowanych jednocześnie) 2 2 3 3 4 3

Wysokość w kłach (mm) nie dotyczy nie dotyczy 180 (230) 420 - -

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów 
(mm) nie dotyczy nie dotyczy 5-300 180-400 - 6-150

Moc wrzeciona głównego (kW) 3,7 kW 9 kW 9 5.5 30 2

Rodzaj stołu (skrętny/stały) stały obrotowy skrętny lub stały skrętny - -

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) tak tak tak tak - -

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) nie dotyczy nie dotyczy tak tak - -

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie obydwie możliwości -  - -

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 300 x 50 400 x 100 500 x 80 405x50-75x127 610x405x304.8 - 

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W Y 525mm, Z 400mm Z 600mm na zapytanie 420,2000,-1-+7 - 150,400,280

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 600 x 400 ø1000 nie dotyczy - - -

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 600 1000 nie dotyczy 150 - -

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) nie nie tak 30-90 - tak

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) nie nie nie tak tak tak

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin 
powietrznych (obr./min) 1400 1400 90000 10-300 3000 0-550

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi 
(ATC) i plaet APC (tak/nie) nie nie tak - - -

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) 600 x 450 ø1000 nie dotyczy - - -

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania 
mocowanych na stole (mm) 600 x 400 ø1000 nie dotyczy - - -

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na 
stole (mm) 500 x 400 900 x 500 nie dotyczy  -  -  -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) 600 1000 nie dotyczy -  - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) 375 (575) 500 (700) nie dotyczy - - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 650 nie dotyczy nie dotyczy - - -

Zakres prędkości przy posuwie wzdłużnym (m/min) od 2 do 28 Prędkość stołu 
obrotowego 5-40 nie dotyczy - - -

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 400 600 nie dotyczy 2000 - -

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) 525 500 nie dotyczy 420 - -

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; 
-średnica otworu wewnętrznego 300x50 x76,2 400x100x127 500x80x203,2 127 - -

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) 1400 1400 0 - 1400 min-1 1783 - -

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 3,7 9 11 1.3 - -

Cena katalogowa netto (Euro) na zapytanie na zapytanie na zapytanie 230 000 300 000 100 000

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) tak tak tak tak tak tak

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) na zapytanie na zapytanie na zapytanie 70 70 70

ADRES ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań, ul. Wysockiego 164A, Białystok 

OSOBA DO KONTAKTU Krzysztof Balcer Marek Szkiłądź

TELEFON/FAX tel. +48 61 835 08 54, fax +48 61 835 08 51 kom. 693 409 830

WWW/E-MAIL www.isotek.com.pl, krzysztof.balcer@isotek.com.pl marek.szkiladz@jazon.com.pl

Szlifierki - raport
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Szlifierki - raport
PRODUCENT MARCOSTA EQUIPTOP

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MARCOSTA

TYP SZLIFIERKI RUP-32M/L 1000 RUP-28M / L 500 ESG 6120TD ESG 1224TD ESG 618

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 
(prostokąt opisany na rzucie maszyny na podłogę) (mm) 3620x2000x2000 2290x2000 x2000 4500x3500x2350 2700x1600x1850 1810x1133x1660

Waga maszyny (kg) 2800 2600 12600 1990 820

Sterowanie (NC/CNC) - - NC NC -

Typ sterowania - - TD PLC TD PLC -

Długość szlifowania w kłach (mm) 1000 500 - - -

Ilość osi sterowanych jednocześnie) - - 1 1 -

Wysokość w kłach (mm) 160 140 - - -

Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) 200 200 - - -

Moc wrzeciona głównego (kW) 5,5 5,5 7,5 3,67 2,2

Rodzaj stołu (skrętny/stały) skrętny skrętny stały stały stały

Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) nie nie nie nie -

Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) nie nie nie nie -

Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie prosto/skośnie prosto/skośnie prosto prosto prosto

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 400/50 400/50 400/50 304/31,75 203/12,7 

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W 2/x1000/320 2/x500/280 1350x685x460 730x585x340 510x460x195

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) - - 1220x610 600x300 460x152

Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) 125 w kłach/20 w uchwycie 675 425 45

Możliwość szlifowania stożków (stopnie) tak tak - - -

Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) nie nie - - -

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrznych 
(obr./min) - - - - -

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i plaet APC 
(tak/nie) - - - - -

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) - - nie nie -

Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak -

Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) - - 1220 x 610 600 x 300 460 x 152

Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na stole (mm) Ø 320 x 1000 Ø 280 x 500 1220 x 610 600 x 300 460 x 152

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) Ø 320 x 1000 Ø 280 x 500 - - -

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) 125 125 1660 675 -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm) 160 160 520 435 208

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 1000 500 1650 730 510

Zakres prędkości przy posuwie wzdłużnym (m/min) 0,075 - 4 0,075 - 4 5 - 20 5 - 20 5 - 23

Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 600 600 685 340 168

Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) - - 520 435 -

Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica otworu 
wewnętrznego 400x50x127 400x50x127 400/50/127 304/31,75/76,2 203/12,7/31,75

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) 2140 2140 1450 1450 2850

Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) 5,5 5,5 7,5 3,6 2,2

Cena katalogowa netto (Euro) - - - - -

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) tak tak - - -

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) - - - - -

ADRES ul. Klikowska 101C,  33-102 Tarnów, POLSKA

OSOBA DO KONTAKTU -

TELEFON/FAX 48 14 622 66 852

WWW/E-MAIL www.marcosta.pl, mtca@marcosta.pl
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VISI CAD/CAM/CAE jest oprogramowaniem 
zbudowanym z modułów dedykowanych dla 
przemysłu narzędziowego, umożliwiających 
projektowanie i programowanie obróbki.

Oprogramowanie VISI zawiera specjalistyczne moduły do projek-
towania form wtryskowych i tłoczników. Umożliwia również progra-
mowanie obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników 
z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. 
W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja 
wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy 
od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. Analiza termal-
na oszacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład tempera-
tury. Technolog może przeanalizować również bardziej zaawansowane 
procesy – wtrysk dwukomponentowy, obtryskiwanie, wtrysk wspoma-
gany gazem czy formowaniem materiałów termoutwardzalnych. Kon-
strukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do symula-
cji przetłoczenia wraz z równoległym wyświetlaniem rozkładu grubości 
na kształtowanej powierzchni.

Obróbka elementów składowych form czy tłoczników wiąże się z 
zastosowaniem procesu wgłębnej elektroerozji, w przypadku wystę-
powania geometrii trudnodostępnej dla narzędzia skrawającego lub ze 
względu na rodzaj trudnoobrabialnego materiału. Narzędziem wgłęb-
nej obróbki elektroerozyjnej jest elektroda, odzwierciedlająca kształt 
obrabianej geometrii. Z powyższego wynika, że projektowanie elektrod 
jest nieodzownym etapem projektowania i wykonywania form wtry-
skowych i tłoczników. W celu zapewnienia konstruktorom czy tech-
nologom jednego środowiska CAD/CAM/CAE, VISI zawiera również 
moduł umożliwiający efektywne i bezkolizyjne projektowanie elektrod.

Wyodrębnianie części roboczej

Pierwszym etapem projektowania elektrod jest wyodrębnienie 
części roboczej bezpośrednio ze ścian geometrii modelu wkładki wy-
pychaczowej. Konstruktor wybiera ściany geometrii roboczej elektrody 
oraz model względem którego będzie sprawdzana kolizja. Okno dialo-
gowe zawiera kilka opcji wyodrębniania kształtu, mające zastosowanie 
zależne od wybieranej geometrii, np. gniazdo zamknięte czy gniazdo 
otwarte:

• pionowo – opcja mająca zastosowanie do geometrii nieposiadają-
cej kąta pochylenia ścian bocznych,

• liniowo – opcja umożliwiająca uzyskanie części roboczej elektro-
dy dla geometrii z pochylonymi ścianami bocznymi. Wydłużone 
ściany zachowują kąt ze ścian modelu. Dodatkowo stosuje się wy-
ciągnięcie górnej ściany pod kątem 0 ° ścian bocznych w celu uzy-
skania płaskiej powierzchni bazowej (rys. 1.1),

• przycięcie z przesunięciem – opcja alternatywna dla trybu liniowe-
go, generująca część roboczą elektrody sięgającą maksymalnego 
punktu z gniazda,

• rzutowanie – opcja alternatywna dla trybu pionowego, generują-
ca część roboczą elektrody z górnego ograniczenia gniazda.

Równolegle z wyodrębnianiem części roboczej elektrody spraw-
dzana jest jej ewentualna kolizja z geometrią modelu, co uniemożliwia 
zatwierdzenie błędnej geometrii. w przypadku wykrycia kolizji program 
wyświetli informację o odległości między ścianami i naszkicuje krzywe 
kolizyjne na odpowiadających ścianach. Wyodrębniona część robocza 
elektrody może być edytowana z wykorzystaniem poleceń modelowa-
nia bezpośredniego: Przesunięcie	ścian, Zamiana	ścian czy Usuwanie / 
wyodrębnianie ścian.

Rys.	1.1.	Wyodrębnianie	części	roboczej

Geometria powierzchni elementów składowych form czy tłoczni-
ków posiada zazwyczaj bardzo dużo drobnych, gęsto ułożonych ścia-
nek. Pominięcie jednej ze ścian obrabianej geometrii może mieć nega-
tywny wpływ na otrzymany efekt końcowy. Dlatego VISI umożliwia 
kilka sposobów wyboru złożonej geometrii:
•	 wybór	 ścian	 stycznych – poprzez podświetlenie jednej ze ścian 

modelu program wyszukuje sąsiednie ściany połączone z pod-
świetloną promieniami zaokrągleń. Dodatkowo można określić 
maksymalną odchyłkę kątową łączenia ścian, co umożliwi wybór 
ścian między którymi występują ostre krawędzie,

•	 wybór	 ścian	 oknem – inny sposób wyboru umożliwiający okre-
ślenie ścian części roboczej elektrody poprzez zakreślenie okna 
wyboru,

• wybór	ścian	za	pomocą	łamanej – program wybiera ściany okre-
ślone za pomocą poprowadzonej łamanej po zewnętrznej zamie-
rzonej geometrii,

•	 wybór	ścian	za	pomocą	kolorów – ściany geometrii przeznaczonej 
do obróbki elektroerozyjnej mogą zostać zaznaczone innym kolo-
rem. Podczas wyboru opcja umożliwi zaznaczenie ścian o znanym 
kolorze. Jeżeli kolor nie jest znany możliwe jest ściągnięcie koloru 
z jednej ściany i wyszukanie go w palecie kolorów programu,

• innymi przydatnymi opcjami podczas wyboru ścian są: wybór	
tylko	widocznych	 elementów, wybór	wszystkich	 elementów czy 
wybór	ostatnio	wybranych	elementów.

Generowanie półfabrykatu

Poleceniem Półfabrykat zostanie wygenerowany model półfabry-
katu, z którego zostanie wyfrezowana elektroda. Konstruktor wybiera 
model wcześniej wyodrębnionej części roboczej oraz model obrabiany 
w celu sprawdzenia kolizji. Okno dialogowe zawiera szereg informacji 
potrzebnych do definicji półfabrykatu (rys. 1.2):

VISI wspiera projektowanie elektrod
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• typ obróbki – określenie typu zaprojektowanej elektrody pod 
względem rodzaju wykonywanej obróbki – zgrubna, półwykoń-
czeniowa czy wykończeniowa, a także naddatki na każdą obrób-
kę oraz jakość otrzymanej powierzchni,

• przekrój/wymiary – określenie rodzaju przekroju (walcowy, pro-
stopadłościenny) oraz jego wymiarów,

• wymiary piętki bazującej – określenie kształtu i wymiarów piętki 
bazującej,

• znaczniki – określenie położenia fazy oraz jej wymiaru,

• położenie półfabrykatu – określenie współrzędnych X,Y,Z położe-
nia półfabrykatu,

• dane drążenia – wyświetlenie parametrów procesu drążenia (po-
wierzchnia rzutu, powierzchnia drążenia oraz głębokość gniazda).

Rys.	1.2.	Generowanie	półfabrykatu

Wstawianie uchwytu

Moduł VISI Elektroda posiada wbudowane biblioteki uchwytów do 
elektrod wiodących dostawców: Erowa, System 3R czy Hirschmann. 
Etap dodawania uchwytu polega na wybraniu dostawcy, rodzaju ele-
mentu mocującego oraz numeru katalogowego (rys. 1.3).

Menadżer elektrod EDM

Menadżer elektrod EDM umożliwia zarządzanie całym projektem 
elektrod, dodawanie nowych elektrod, usuwanie, wstawianie uchwytu, 
sprawdzanie kolizji, generowanie raportu HTML czy edycję zaprojek-
towanych elektrod (rys. 1.4). Z okna dialogowego Menadżera elektrod 
można przeprowadzić symulację procesu erodowania pionowego, po-
ziomego lub erodowania pod kątem. Symulacja kończy się wyświetle-
niem informacji o braku lub wystąpieniu kolizji z inną geometrią

Rys.	1.3.	Wstawianie	uchwytu

Moduł odpowiedzialny za definiowanie dokumentacji płaskiej po-
siada wbudowaną zakładkę do automatycznego generowania do-
kumentacji płaskiej zaprojektowanych elektrod. Jeżeli w Menadżerze 
elektrod znajdą się dodane elektrody, zakładka w dokumentacji płaskiej 

stanie się aktywna i zdolna do wygenerowania rzutów rysunku 2D geo-
metrii elektrody i uchwytu, położenie elektrody względem obrabiane-
go modelu wraz z podstawowymi wymiarami gabarytowymi (rys. 1.5.).

Rys.	1.4.	Menadżer	elektrod	EDM

Rys.	1.5.	Automatyczny	rysunek	2D	elektrody

Moduł VISI Elektroda pozwala na efektywne zarządzanie całym 
projektem elektrod. Model obrabiany i elektrody znajdują się w prze-
strzeni roboczej jednego pliku. Praca w jednym pliku jest ogromną 
zaletą, wpływającą na czas i wygodę projektowania. Konstruktor eli-
minuje potrzeby przełączania się między plikami złożenia i poszczegól-
nych części. Nie zachodzi potrzeba linkowania geometrii z części A do 
części B, ponieważ geometria rzutowana z poszczególnych krawędzi 
jest wspólna dla jednego pliku i wszystkich części złożenia. Po zakoń-
czeniu procesu projektowania poszczególne elementy są automatycz-
nie zapisywane do oddzielnych plików, z których będzie programowana 
obróbka frezowaniem z wykorzystaniem modułu VISI Machining.

Mateusz Szczygieł | VISI Polska

Verashape | Dystrybutor systemu VISI

Wrocław - ul. Stargardzka 7-9
Poznań - ul. Malwowa 54
Rzeszów - ul. Wyspiańskiego 27a
Tel. +48 666 081 083
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Tego rodzaju kształty zależą od materiałów grafitowych cechują-
cych się małym wymiarem ziarna i spoistą mikrostrukturą dla produk-
cji drobnej, powierzchni wykończeniowej z odpowiedzialnymi szcze-
gółami w projekcie, gdzie polerownie jest niepraktyczne. Materiał na 
elektrodę jest dodatkowo obciążony wymogiem minimalnego zużycia. 
Drobny, literowy napis na elektrodzie powoduje, że materiał przezna-
czony na nią musi cechować się bardzo dobrą wytrzymałością na zgi-
nanie, tj. powyżej 900kg/cm3, przy jednoczesnym zachowaniu ostro-
ści szczegółów. Przykładem może nam służyć wnętrze wielkiej litery 
„A” lub kropka w „j”. Materiał nie może łamać się podczas procesu 
przygotowania. Grafity MERSEN, takie jak, ELLOR+30, ELLOR+40 
i ELLOR+50 są właściwymi gatunkami dla tego typu kształtów. Ma-
teriały te cechuje jednolita mikrostruktura, posiadająca ziarno około 
5µm z dużą wytrzymałością na zginanie. Są one zaprojektowane do 
wykonywania delikatnych detali i drobnej powierzchni, cechując się 
niskim zużyciem elektrody. Dla jeszcze bardziej wymagających kształ-

tów, takich jak precyzyjnie pracująca forma, przeznaczony jest gatu-
nek ELLOR DS4. Ten gatunek cechuje bardzo wysoka wytrzymałość na 
zginanie (1.200kg/cm2 =17.000psi) i ziarno o wymiarze poniżej <5µm.

Jeżeli pragniesz dowiedzieć się, jak twardy jest grafit, na 
którym pracujesz dziś, porównać i sprawdzić wyżej opisane ga-
tunki grafitów firmy MERSEN - prosimy o kontakt. Posiadamy 
próbki oraz służymy informacją techniczną.

Z pozdrowieniami
Dawid Hulisz

Tel. 693 371 241
Email: d.hulisz@oberon.pl

Użycie grafitu przy drążeniu 
precyzyjnych kształtów

Producent MERSEN France może zaoferować gamę pierwszorzędnych gatunków grafitu, które ofe-
rują wysoką jakość wykonania w tak wymagających kształtach, jak na przykład produkcja liter na po-
wierzchni narzędzia lub grawerowanie na wkładce.

Zdjęcia poniżej: Przykład elektrod wykonanych z grafitów MERSEN.

*	Fot.	Materiał	zdjęciowy	nadesłany	od	dostawcy	firmy	Mersen.
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